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Voorwoord 
 

Alle hens aan dek! 

In het voorliggend VVP jaarverslag wordt het accent gelegd op het uitbouwen van het overleg tussen de 

Vlaamse provinciebesturen en de Vlaamse regering. Op zich geen eenvoudige ‘klus’ gezien het 

uitgangspunt in regeerakkoord 2019-2024 over het provinciaal bestuursniveau. 

‘We gaan geen nieuwe bevoegdheden doorschuiven naar de provincies, maar we gaan ze evenmin 

ontmantelen of bevoegdheden afnemen. We gaan die bestuurlijke rust garanderen en we gaan 

op een constructieve en correcte manier met de provincies samenwerken (…)’ (Minister B. 

Somers, Commissie Binnenlands Bestuur, Vlaams parlement, 22 oktober 2019. 

Vanuit de VVP wensen we de visie van de minister en de Vlaamse regering te nuanceren.  

Enerzijds, en de minister heeft daarin gelijk, pleit de VVP voor ‘bestuurlijke rust’. Na de Vlaamse projecten 

‘interne staatshervorming (2009)’ en ‘afslanking provincies (2014)’ is het wel tijd om tot bestuurlijke rust 

te komen… en dit niet in het minst in het belang van de burger en het maatschappelijk draagvlak maar 

anderzijds pleit het VVP memorandum ook voor meer ‘interbestuurlijke samenwerking’ om alzo tot meer 

overheidsrentabiliteit te komen ten dienste van de bevolking!  

Vanuit de VVP hebben we het afgelopen jaar alvast getracht zoveel mogelijk overleg te organiseren met 

de verschillende Vlaamse ministers die bevoegdheden behartigen waar ook de provinciebesturen vanuit 

hun grondgebonden bevoegdheden verantwoordelijk voor zijn op bovenlokaal provinciaal niveau.  

We werkten daarbij niet vanuit ‘evidenties’ maar wel op basis van de VVP-ambitienota ‘Over het DNA van 

het provinciaal bestuursniveau’ en dit steunend op basis van 3 principes ‘slagkracht’, ‘meerwaarde’ en 

‘terreinkennis’ en vertaald op basis van concrete voorbeelden. Het voorliggende VVP jaarverslag getuigt 

daarvan. 

Hét dossier dat tijdens het afgelopen jaar volop in de schijnwerper kwam te staan in ‘politiek Brussel’ was 

uiteraard de opstart van het project ‘regiovorming’. Ook daar is het uitgangspunt van de Vlaamse regering 

‘bestuurlijke rust’ voor het provinciaal bestuursniveau. Maar ook dat dossier dient, naar onze mening, 

alvast een ‘interbestuurlijke’ aanpak te krijgen. Daarmee komen we tot de kern van de boodschap van de 

VVP: men kan ‘nieuwe’ structuren opzetten en ‘oude’ structuren bedanken voor bewezen diensten maar 

steeds zal het bindmiddel de methodiek van de ‘bestuurlijke samenwerking’ zijn. Schoolvoorbeelden zijn 

daarbij te vinden in de bestuurlijke organisatie van Nederland en Denemarken. Centraal staat daarbij het 

werken met ‘regiodeals’ waarbij interbestuurlijke samenwerking (wie doet wat?) een centraal gegeven is 

voor het oplossen van persoons-, culturele en of grondgebonden vraagstukken. De tijd is aangebroken 

voor een open en constructieve samenwerking, voorbij clichés of rancunes. De provinciebesturen zijn er 

klaar voor! 

We pleiten en blijven aldus pleiten als VVP om het bestuurlijk accent meer te leggen op ‘bestuurscultuur’ 

i.p.v. ‘bestuursstructuur’? 
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Het voorliggend VVP jaarverslag heeft dan ook als rode draad ‘samenwerking’ waarbij ieder 

bestuursniveau zijn meerwaarde in de schaal kan leggen of m.a.w. ‘alle hens aan dek’ ten voordele van 

het samenwerken. 

We eindigen dan ook dit voorwoord met de vraag naar onze bestuurlijke partners ‘Gaan we er (eindelijk) 

samen voor?’ 

 

Raymond Van Loock                            Ann Schevenels 

Directeur                                            Voorzitter 
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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 rekening gehouden met de doorgevoerde 

aanpassing van de VVP-statuten ten gevolgen van het project ‘Afslanking van de provincies’ (Vlaamse 

regering 2014-2019) waardoor er een drastische vermindering van het aantal provinciemandatarissen 

werd doorgevoerd nl. 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.). In 2020 werd er geen wijziging 

doorgevoerd binnen de VVP bestuursorganen. Wel werden twee wijzigingen aangekondigd die 

doorgevoerd dienen te worden begin 2021. Hierbij een overzicht van hun respectievelijke samenstelling 

in 2020: 

 

1.1     Samenstelling Algemene Vergadering (A.V.) 2020 

Op basis van artikel 10 en 11 van de VVP-statuten is ieder provinciebestuur afgevaardigd door 5 

afgevaardigden.  

 

De A.V. was in 2020 samengesteld 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; 
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Provincie West-Vlaanderen: Bart Naeyaert, Christof Dejaegher, Johan De Poorter, Patrick De Klerck, 

Reddy De Mey. 

 

1.2     Samenstelling Raad van Bestuur 2020 
 

De Raad van Bestuur is op basis van artikel 21 van de VVP-statuten in 2020 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 van de VVP kwam in 2020 samen op volgende data: 20 januari, 17 februari, 18 mei, 

22 juni, 21 september, 19 oktober en 23 november. 
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1.3     Samenstelling dagelijks bestuur 2020 
 
Op basis van art. 31 van de VVP statuten wordt het dagelijks bestuur, het Bureau, van de VVP 

samengesteld met als voorzitter gedeputeerde Ann Schevenels. In 2020 was het VVP Bureau 

samengesteld 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, tevens VVP voorzitter, en Monique Swinnen; 

Provincie West-Vlaanderen: Bart Naeyaert en Jurgen Vanlerberghe.  

 

 

 

Het Bureau kwam in 2020 op volgende data samen: 3 februari, 2 maart, 4 mei, 8 juni, 21 september, 19 

oktober, 23 november en 7 december. 
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1.4     College van Provincieraadsvoorzitters 2020 
 
Naast de officiële statutaire organen is er ook nog overleg tussen de 5 provincieraadsvoorzitters. Het 

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

Samenstelling College (zie foto 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 

 

 

1.5     College van Gedeputeerden 2020 

Naast de gevestigde statutaire VVP organen is er ook nog het College van Gedeputeerden, 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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Eind december namen we afscheid van twee gedeputeerden, Monique Swinnen (prov. Vlaams-Brabant) 

en Annemie Charlier (prov. Oost-Vlaanderen). Beiden blijven echter politiek actief als provincieraadslid in 

hun respectievelijke provincie. 

Gedeputeerde Swinnen werd gedeputeerde in 2000. In 2019 werd Monique aangesteld door haar 

collega’s als voorzitter van het college van gedeputeerden. Gedeputeerde Charlier werd gedeputeerde in 

2018. 

  

Het voorliggend jaarverslag leent er zich toe om dank u te zeggen tegen beide gedeputeerden en hen als 

wijze van ‘ere salut’ het woord te geven: 

“De VVP heeft, zelfs in een Coronajaar, haar koers niet gewijzigd.  

Een bestuur dat dicht bij de bevolking staat een tegelijk 

een brug kan slaan naar hogere overheden, is bijzonder 

nuttig en efficiënt. De belangen van haar inwoners en de 

verschillen tussen de regio’s krijgen een antwoord op 

maat bij de provincie. 

De provincie is een sterke streekmotor! Nieuwe 

regiobesturen zijn daarvoor niet nodig. 

De belofte van ‘bestuurlijke rust’ is een te passieve 

houding om goed te besturen. 

Interbestuurlijke samenwerking mogelijk maken, daar 

zouden alle Vlamingen beter van worden. 

Reeds 35 jaar voel ik de seizoenstormen op de provincies 

afkomen. 

Ik heb wel ervaren dat de provincies sterker worden als ze tegen de wind in zeilen.” 

Monique Swinnen 

Voorzitter College van Gedeputeerden  

 

 

 

 



 

    11 / 60 

 

 

“In 2019 kwam ik voor het eerst de gebouwen van de VVP ‘binnengewandeld’, als kersvers Oost-

Vlaams gedeputeerde.   

De provinciebesturen hadden net hun afslankkuur achter de rug en waren nog volop zoekende 

naar hun nieuwe plaats in het landschap. Maar bij de VVP ontmoette ik meteen enthousiaste 

collega’s met een warm hart voor de provincies, klaar om met deze nieuwe realiteit aan de slag 

te gaan. Ik zag er bovendien heel wat gedreven medewerkers met een kritische én positieve kijk 

op zowel de werking van de VVP als van de provincies.  

Ondersteuning van steden en gemeenten, dát is 

voor mij de rode draad in de werking van onze 

provinciebesturen. De VVP moet in de toekomst 

vooral die kaart trekken en daarbij trachten om met 

één stem te spreken. Het is haar taak om daarbij 

een gemeenschappelijk draagvlak vinden voor de 

bovenregionale aangelegenheden zoals ruimtelijke 

planning en gemeente-overschrijdende projecten, 

als waterbeheer, archeologiedagen enz.  

Ik wens mijn collega’s en alle medewerkers veel 

succes en vooral positieve inzet om het werk van de 

provinciebesturen en de VVP verder te zetten.”  

Annemie Charlier 

Gedeputeerde Prov. Oost-Vlaanderen 
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1.6     College van Provinciegriffiers 2020 
 
De draaischijf van de ambtelijke werking van de VVP is het College van Provinciegriffiers. Het College was 

in 2020 samengesteld uit volgende personen: 

o Albert De Smet, provincie Oost-Vlaanderen (uittredend voorzitter CvPG), vervangen door 

Steven Ghysens 

o Geert Anthierens, provincie West-Vlaanderen 

o Danny Toelen, provincie Antwerpen (nieuwe voorzitter CvPG) 

o Marc Collier, provincie Vlaams-Brabant 

o Wim Schoepen, provincie Limburg 

 

Het College van Provinciegriffiers komt maandelijks bij elkaar. 

Actuele Samenstelling College van Provinciegriffiers op 1 januari 2021:  

 

 

 
Bovenaan van links naar rechts: de heer Danny TOELEN (provincie Antwerpen) en tevens voorzitter van het college, de heer Wim SCHOEPEN 
(provincie Limburg) 
Onderaan van links naar rechts: de heer Steven GHYSENS (provincie Oost-Vlaanderen), de heer Geert ANTHIERENS (provincie West-Vlaanderen) 

en de heer Marc COLLIER (provincie Vlaams-Brabant) 

 

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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1.7     College van Financieel beheerders 2020 
 
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.) 

 

 

1.8    Eremandatarissen 2020 
 
Sinds enkele jaren is een groep van ere-gedeputeerden, ere-provincieraadsvoorzitters en ere-

provinciegriffiers interprovinciaal actief. Oorspronkelijk werd de groep 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.    
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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 op het overleg verslag uit over de stand van zaken van de werking van de VVP in 

2020.  
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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 Wie zijn de trekkers van onze A- en B-commissies?  

 

WATER 

 

➢ B-commissie: Jan De Haes 

➢ A-commissie: Didier Soens 

➢ VVP-stafmedewerker: Brent Roobaert 

 

NATUUR & MILIEU  

 

➢ B-commissie: Riet Gillis   

➢ A-commissie: Peter Norro   

➢ VVP-stafmedewerker: Brent Roobaert   

 

RUIMTELIJKE PLANNING/VERGUNNINGEN 

 

➢ B-commissie: Bart Naeyaert  

➢ A-commissie: Wim Lux  

➢ VVP-stafmedewerker: Brent Roobaert   

 

PLATTELAND 

 

➢ B-commissie: Inge Moors  

➢ A-commissie: Annelies Waegeman 

➢ VVP-stafmedewerker: Wouter Brouns 

 

LANDBOUW 

 

➢ B-commissie: Inge Moors  

➢ A-commissie: Didier Huygens 

➢ VVP-stafmedewerker: Wouter Brouns 

 

EUROPA 

 

➢ B-commissie: Jean de Bethune   

➢ A-commissie: Jeroen Ampe 

➢ VVP-stafmedewerker: Wouter Brouns 
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WONEN 

 

➢ B-commissie: Gunther Coppens   

➢ A-commissie: Tom Raes  

➢ VVP-stafmedewerker: Wouter Brouns 

 

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 

 

➢ B-commissie: Bert Lambrechts   

➢ VVP-stafmedewerker: Wouter Brouns 

 

ECONOMIE 

 

➢ B-commissie: Jean de Bethune   

➢ A-commissie: Gudrun Denhaen  

➢ Subcommissie Sociale Economie: Mieke Frans 

➢ Subcommissie Arbeidszorg: Mieke Frans   

➢ VVP-Stafmedewerker: Jens Ulehake 

 

MOBILITEIT 

 

➢ B-commissie: Tom Dehaene   

➢ A-commissie: Chris Brouwers  

➢ VVP-Stafmedewerker: Jens Ulehake 

 

TOERISME 

 

➢ B-commissie: Igor Philtjens  

➢ A-commissie: Stefaan Gheysen  

➢ VVP-Stafmedewerker: Jens Ulehake 

 

ERFGOED 

 

➢ B-commissie: Luk Lemmens   

➢ A-commissie: Jo Rombouts 

➢ VVP-Stafmedewerker: Jens Ulehake 
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PROVINCIEDOMEINEN 

 

➢ B-commissie: Jurgen Vanlerberghe   

➢ A-commissie: Lieven Elst  

➢ VVP-Stafmedewerker: Jens Ulehake 

 

 

EREDIENSTEN 

 

➢ B-commissie: Luk Lemmens 

➢ A-commissie: Eric Vermeiren 

 

 

GEBIEDSGERICHTE WERKING 

 

➢ A-commissie: Danny Toelen   

➢ VVP-stafmedewerker: Wouter Brouns  

 

 

PERSONEEL 

 

➢ A-commissie: An Couck 

 

 

COLLEGE VAN PROVINCIEGRIFFIERS 

 

➢ Danny Toelen, provinciegriffier Antwerpen  

 

 

COLLEGE VAN FINANCIEEL BEHEERDERS 

  

➢ Patrick Braet, financieel beheerder West-Vlaanderen 

Het actuele overzicht van de beleids- en ambtelijke commissies van de VVP, kan men terugvinden op de 

VVP-website: https://www.vlaamseprovincies.be/categories/beleids-en-ambtelijke-adviescommissies 

Aan alle leden van de A- en B-commissies:  

van harte  

bedankt voor jullie VVP-inzet! 

https://www.vlaamseprovincies.be/categories/beleids-en-ambtelijke-adviescommissies
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2.3     Samenstelling VVP-secretariaat 2020 

In 2020 was het VVP secretariaat samengesteld uit: 

- Lieve De Schrijver, secretariaatsmedewerkster. In het kader van deze functie heeft zij 

bevoegdheden als ‘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. 

- VVP stafmedewerkers: 

o Brent Roobaert, verantwoordelijk voor de beleidssectoren integraal waterbeleid, 

ruimtelijke ordening, omgevingsvergunning, leefmilieu, klimaat en handhaving; 

o Wouter Brouns, verantwoordelijk voor de beleidssectoren Europa, plattelandsbeleid, 

landbouw, wonen en gebiedsgericht werken.  

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

en provinciale domeinen. Op 31 december verliet Alban de VVP om zijn beste diensten 

aan te bieden bij de provincie Oost-Vlaanderen. Via deze weg danken wij Alban voor zijn 

VVP inzet. 

Jens Ulehake, werd na de selectieprocedure aangeduid als opvolger van Alban. 

- Raymond Van Loock, VVP directeur 

 

Hierbij een ‘digitale’ look van de huidige bestaffing van de VVP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenaan van links naar rechts: Raymond Van Loock en Lieve De Schrijver 

Onderaan van links naar rechts: Wouter Brouns, Jens Ulehake en Brent Roobaert 
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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    

 

2.4     Huisvesting 

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

1 verdieping en een gemeenschappelijke verdieping met het POV (Provinciaal onderwijs Vlaanderen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pov.be/site
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Deel 3: Bestuurlijke actualiteit: ‘regiovorming’: wat is de stand van zaken? 

 

Dossier ‘regiovorming’: een stand van zaken in 2019 

In het Vlaams regeerakkoord 2019-2024 wordt melding gedaan van het oprichten regio’s. 

“We zetten in op regiovorming. Deze regiovorming moet van onderuit worden opgebouwd en gedragen 

door de lokale besturen. De burgemeesters van de betrokken lokale besturen vormen de spil van deze 

regiovorming. Om tot een grotere coherentie te komen en deze regiovorming te stimuleren, zal de 

Vlaamse Regering, verder bouwend op de reeds uitgevoerde regioscreening, vaste regio’s afbakenen 

waarbinnen alle vormen van intergemeentelijke samenwerking, zowel de bestaande als nieuwe, moeten 

plaatsvinden (behoudens zij die op een hogere schaal georganiseerd zijn). Dit moet de huidige 

verrommeling tegengaan en leiden tot minder mandaten. We werken bestaande drempels weg die 

verhinderen dat samenwerkingsverbanden fuseren. De Vlaamse overheid zal de eigen regionale 

afbakeningen afstemmen op deze regio’s. Er wordt een kader uitgewerkt dat bijkomende instrumenten 

bevat om de regiovorming te ondersteunen (bv. rond herverdelingsproblematieken tussen de betrokken 

lokale besturen).” 

In de beleidsnota van minister Somers wordt het volgende gesteld: 

‘’We zetten in op regiovorming van onderuit We zetten in op regiovorming. Deze regiovorming moet van 

onderuit opgebouwd en gedragen worden door de lokale besturen. De burgemeesters van de betrokken 

lokale besturen vormen de spil van deze regiovorming. Om tot een grotere coherentie te komen en deze 

regiovorming te stimuleren, zal de Vlaamse regering, verder bouwend op de reeds uitgevoerde 

regioscreening, vaste regio’s afbakenen waarbinnen alle vormen van intergemeentelijke samenwerking, 

zowel de bestaande als nieuwe, moeten plaatsvinden (behoudens zij die op een hogere schaal 

georganiseerd zijn). Dit moet de huidige verrommeling tegengaan en leiden tot minder mandaten. We 

werken bestaande drempels weg die verhinderen dat samenwerkingsverbanden fuseren. De Vlaamse 

overheid zal de eigen regionale afbakeningen afstemmen op deze regio’s. Er wordt een kader uitgewerkt 

dat bijkomende instrumenten bevat om de regiovorming te ondersteunen (bv. rond 

herverdelingsproblematieken tussen de betrokken lokale besturen).’ 

 

Bespreking beleidsbrief minister Somers en de niet betrokkenheid van het provinciaal bestuursniveau 

in de regiowerking 

‘Er werd gevraagd waarom de provincies geen rol spelen in dit proces. De minister zegt dat deze Vlaamse 

Regering heeft gekozen voor bestuurlijke rust en een constructieve en correcte manier van samenwerken 

met de provincies. Het zal aan een volgende Vlaamse Regering zijn om te kijken hoe dit verder evolueert. 

Toegepast op de regiovorming betekent dit dat de referentieregio’s geen afbreuk doen aan de huidige 

bevoegdheidsverdeling tussen de verschillende bestuursniveaus.’ 

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1628977 

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1628977
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Wat is nu de stand van zaken van het dossier (maart 2021)? 

De Vlaamse regering keurt in haar zitting van 12 maart de definitieve nota goed  m.b.t. de afbakening 

van de regio’s en de wijze van verder werken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op basis van de adviezen van de gouverneurs en de adviezen van de ministers van de Vlaamse sectorale 

beleidsdomeinen komt men tot een definitieve indeling in 17 referentieregio’s: 

 

1. Regio Antwerpen 2. Rivierenland 

3. Kempen 4. Regio Gent 

5. Waasland 6. Denderregio 

7. Vlaamse Ardennen 8. Oost-Brabant 

9. Halle-Vilvoorde 10. Regio Oostende 

11. Regio Brugge 12. Midwest 

13. Zuid-West-Vlaanderen 14. Westhoek 

15. Regio 1 in Limburg 16. Regio 2 in Limburg 

17. Regio 3 in Limburg   

 

Referentieregio’s zijn geen nieuwe bestuurslaag. De regio is dan ook geen bijkomend bestuursniveau, 

noch een nieuwe structuur. Het is een overlegmodel, met de burgemeesters als centrale spil, waar 

afspraken worden gemaakt vanuit een breed maatschappelijk perspectief. De uiteindelijke beslissingen 

worden nog steeds binnen de basisbesturen genomen en worden uitgevoerd door de daarvoor 

aangewezen organen (dit zijn uiteraard eerst en vooral de organen van de gemeenten zelf, maar dat 

kunnen ook de samenwerkingsverbanden, de provincies of de Vlaamse overheid zijn). De regiovorming 

doet dus geen afbreuk aan de huidige bevoegdheidsverdeling tussen de verschillende bestuursniveaus. 

Wel streven we naar burgemeestersoverleggen die instaan voor de strategische en transversale 

afstemming binnen de referentieregio.  
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Spanningsrelatie ‘regiovorming’ versus ‘provinciedecreet’ 

Minister Bart Somers 

‘Als Vlaamse regering willen we evolueren naar een bovenlokaal landschap waar de burgemeesters de 

spil vormen…’.  

 

Toetsing met het provinciedecreet 

Artikel 2. (01/01/2019- ...) 

§ 1. De provincies zijn het intermediair beleidsniveau tussen het Vlaamse en het gemeentelijke niveau. 

De provincies beogen om op het provinciale niveau bij te dragen tot de duurzame ontwikkeling van het 

provinciale gebied. 

 

§ 2. Overeenkomstig artikel 41 van de gecoördineerde Grondwet zijn de provincies bevoegd voor de 

regeling van de provinciale belangen. Tot die provinciale belangen behoren met name : 

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

lokaal gemeentelijk belang overstijgt, voor zover ze streekgericht blijft en gericht is op realisaties binnen 

de grenzen van het grondgebied van de provincie; 

(…) 

3° het nemen van initiatieven met het oog op gebiedsgerichte samenwerking tussen besturen in een 

regio, met inbegrip van samenwerkingsverbanden met of zonder rechtspersoonlijkheid, binnen de 

grenzen, vastgelegd door de Vlaamse Regering, zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van deel 3, 

titel 3, van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur. 

 

Samengevat VVP standpunt (RvB 23/03/2021) 

(1) Het VVP memorandum 2019 pleit voor een decreet interbestuurlijke samenwerking. VVP legt 
daarbij het accent op een aangepaste ‘bestuurscultuur’ tussen de 3 bestuursniveaus ipv het 
uitwerken van de zoveelste ‘bestuursstructuur’; 

(2) In het kader van het dossier ‘regiowerking’ is de VVP voorstander voor het overleg en de 
samenwerking tussen het bovenlokaal provinciaal bestuursniveau en de regio’s en dit op basis 
van hun grondgebonden kernbevoegdheden. 
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Deel  4:  kernambities op een rijtje = richtsnoer VVP-werking = de troeven van 

het provinciaal bestuursniveau = streekmotor 

 

 

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

memorandum ‘Samen één overheid’. Inhoudelijk reikt het concrete actiepunten aan om samen met de 

steden en gemeenten én met de 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 willen 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 op de veranderde noden en behoeften. Deze dynamiek vormt de belangrijkste troef van het 

provinciaal bestuursniveau!’ 

De ambitienota vormt dan ook de toetssteen van de VVP werking. Het VVP jaarverslag is het juiste 

draagvlak om de VVP ambities nog eens op een rijtje te zetten. 

 

 

https://www.vlaamseprovincies.be/sites/default/files/IMCE/Files/Ambitienota%202.0.pdf
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 Kernambitie: toekomstgericht landbouwbeleid 

Het landbouwbeleid is sterk verankerd bij de provinciebesturen. Het beleid heeft de ambitie om 

toekomstgericht in te zetten op praktijkgericht onderzoek waarbij de link gelegd wordt tussen 

onderzoeksinstellingen, universiteiten en hogescholen (onderzoek, voorlichting en advies), economische 

ondersteuning, het bevorderen van de multifunctionele landbouw in alle facetten, ruimte voorzien voor 

de landbouw en de ondersteuning van actoren (zoals gemeenten en verenigingen). Daarnaast zijn de 

promotie en het ondersteunen van de ‘biolandbouw’ en de ‘korte keten’ duidelijke troeven van het 

provinciaal landbouwbeleid.  

 

 Kernambitie: vergunningsverlener 

De provinciebesturen zijn ervaren en verantwoordelijke vergunningverleners. Een vergunningsdossier is 

van belang voor zowel de aanvrager als voor de omgeving. Dit belang is met de invoering van de 

omgevingsvergunning toegenomen. De provinciale besturen engageren zich om alle betrokkenen hun 

weg te helpen vinden in deze toch vrij ingewikkelde en vaak erg technische materie Er wordt gestreefd 

naar een duidelijke besluitvorming door overleg tussen omgevingsvergunningscommissies en de 

hoorzitting. De provinciebesturen blijven tevens ambitieus op het vlak van handhaving van door haar 

verleende omgevingsvergunningen. 

 

 Kernambitie: ruimtelijke planning 

De samenleving staat voor heel wat nieuwe uitdagingen. Het beleid dient rekening te houden met tal van 

evoluties: de samenstelling van de bevolking wijzigt; de mensen vullen hun vrije tijd steeds anders in; het 

klimaat verandert; de technologische ontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo op. Dit heeft zijn 

gevolgen op de ruimtelijke antwoorden die voor elk gebied anders zijn en die aldus maatwerk vragen. De 

Vlaamse provinciebesturen zijn hierbij een belangrijke partner in het uitwerken van gebiedsgerichte 

oplossingen. Centraal uitgangspunt is daarbij het streven naar een duurzaam en kwaliteitsvol ruimtelijk 

beleid. Elk provinciebestuur maakt daarom in overleg haar eigen beleidsplan Ruimte, volgt een eigen 

traject en legt haar eigen inhoudelijke accenten. Dit zorgt voor 5 verschillende, flexibel ingevulde, maar 

sterke beleidsplannen, afgestemd op de concrete ruimtelijke situatie, kwaliteiten en identiteit van iedere 

provincie. 

 

 Kernambitie: milieu 

De provinciebesturen zijn al jaren een sterke actor in het klimaat- en energieverhaal. Dit gebeurt samen 

met diverse partners, zoals gemeenten, middenveldorganisaties, netbeheerders of sectororganisaties. 

Finale streefdoel is het streven naar klimaatneutraliteit en -bestendigheid. Het provinciale klimaatbeleid 

zet in op maatregelen die de uitstoot van broeikasgassen reduceren en op gerichte 
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aanpassingsmaatregelen in samenwerking met de verschillende provinciale diensten. Zo zijn er diverse 

provinciale klimaatcampagnes en -projecten, zoals de provinciale steunpunten ‘duurzaam wonen en 

bouwen’, ‘collectieve renovatie campagnes’, ‘uitbouw van fietssnelwegen’, campagnes rond ‘duurzaam 

woon- en werkverkeer’, ‘verhogen van de bebossingsgraad’, ‘herstel van ecosystemen’,… Daarenboven 

stimuleerden de provinciebesturen de gemeenten actief om een ambitieus lokaal energie- en 

klimaatbeleid uit te werken.  

 

 Kernambitie: integraal waterbeleid 

Als grootste waterloopbeheerder in Vlaanderen hebben de provinciebesturen een belangrijke taakstelling 

in het geïntegreerd waterbeleid. Samen beheren de provinciebesturen 8.707 km aan waterlopen en 

financieren zij nog eens 3.244 km in polder- en wateringengebied. De voornaamste taak van de diensten 

integraal waterbeleid is het beheer van de 2e categorie waterlopen (maaien, slibruimingen, onderhoud 

van infrastructuur en pompinstallaties/vijzelgemalen) en het realiseren van diverse waterprojecten, zoals 

de aanleg van overstromingsgebieden, vistrappen, pompinstallaties en beekherstelprojecten. Deze zijn 

noodzakelijk voor het aanpakken van de overstromings/droogte-problematiek en verschillende 

problemen in verband met de biodiversiteit. Verder staan de provinciebesturen in voor het verlenen van 

wateradvies via de watertoets bij de opmaak van plannen en bij de vergunningverlening.  

 

 Kernambitie: platteland 

Een gedegen plattelandsbeleid vertrekt vanuit het streekgegeven. De verschillende Vlaamse landelijke 

gebieden bouwen voort aan hun streekidentiteit en de leefbaarheid van het platteland, dit met de land- 

en tuinbouw als belangrijke economische drager van het platteland. Daarnaast is een flexibel en 

geïntegreerd gebiedsgericht beleid noodzakelijk om een antwoord te bieden op de verschillende 

uitdagingen op het platteland zoals gesitueerd binnen zijn open ruimte en specifieke dorpskernen. Het 

optreden van het provinciebestuur als streekbestuur sluit hier perfect bij aan. Voor het ontwikkelen van 

een bovenlokale visie, de vertaling van deze visie in ‘beleid op maat’ en de gebiedsgerichte en efficiënte 

uitvoering ervan, zijn de provinciebesturen als regisseur de aangewezen partner voor de Vlaamse 

overheid, lokale besturen en middenveldorganisaties. 

 

 Kernambitie: erfgoed 

Erfgoed vertelt ‘wie we zijn’, ‘waar we vandaan komen’. Erfgoed geeft ons identiteit. In het kader van de 

huidige globalisering, die steeds meer lokale en regionale identiteiten uitvlakt, is het belangrijker dan ooit 

om erfgoed te bewaren, te onderhouden én te begrijpen. Daarvoor moeten we de hedendaagse 

relevantie verder versterken, raakvlakken zoeken met andere sectoren en zorgen voor een inbedding van 

erfgoedzorg in de evoluerende samenleving. Zo betrekken we de bevolking en specifiek de jongere 

generatie meer bij ons erfgoed. Het provinciaal erfgoedbeleid dient de ambitie te hebben om maximaal 

zorg te dragen voor het onroerend erfgoed als bindende factor in een duurzame samenleving.  
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Hierbij staan vier taken op maat van de provinciebesturen centraal: expertise- en kennisaanbod van 

onroerend erfgoed inzake bouwkundig, archeologisch en landschappelijk erfgoed, monumentenwacht, 

onroerend erfgoeddepotwerking, en publiekswerking en sensibilisering 

 

 Kernambitie: economie 

De provinciebesturen zijn bevoegd voor het bovenlokaal, gebiedsgericht sociaaleconomisch beleid. Ze zijn 

daarbij uitstekend geplaatst om top-down een afgestemde vertaling te maken van de Vlaamse en federale 

sociaaleconomische beleidskaders en tevens te zorgen voor een bottom-up benadering op basis van de 

noden, de lokale dynamieken en de specifieke troeven van de regio’s. De provinciebesturen bewaken hier 

de horizontale afstemming en de geïntegreerde werking tussen diverse beleidsdomeinen en fungeren als 

schakel in samenwerkingen tussen het economisch weefsel en kennisinstellingen (cf. triple-

helixstructuur). De provincies zijn voornamelijk actief in acht deeldomeinen: economische innovatie en 

gebiedsgericht clusterbeleid; ruimtelijke economisch beleid, sociaaleconomisch streekbeleid, bevorderen 

van lokaal economisch beleid en bovenlokale detailhandel, grensoverschrijdend beleid en 

Internationalisering, sociale economie arbeidszorg, en flankerend arbeidsmarktbeleid. 

 
 

 Kernambitie: toerisme 

Toerisme is bij uitstek een grondgebonden materie waarbij de provinciebesturen een belangrijke rol 

spelen op bovenlokaal vlak. Ze doen dit vanuit 5 specifiek daartoe opgerichte provinciale toeristische 

organisaties (PTO’s): Westtoer; Toerisme Oost-Vlaanderen; Toerisme Provincie Antwerpen; Toerisme 

Vlaams-Brabant en Toerisme Limburg. In complementariteit met het agentschap Toerisme Vlaanderen 

(TVL) en vanuit hun geprivilegieerde relaties met zowat alle steden en gemeenten en met de private 

actoren ‘on the ground’ vervullen de PTO’s de taak van regisseur inzake de toeristisch-recreatieve 

ontwikkeling en promotie van de 12 toeristische regio’s in Vlaanderen. Ze leggen hierbij de nadruk op een 

duurzame toeristische ontwikkeling. Hun aanpak kan omschreven worden als bottom-up, concreet, 

innovatief en vraag- en kennisgedreven. 

 

 Kernambitie: Europa 

De Vlaamse provinciebesturen begeven zich in het middelpunt van de 5 beleidsprioriteiten (een slim, 

groen, verbonden en sociaal Europa dichter bij de burger) van de Europese Commissie voor de periode 

2021 – 2027. Bijgevolg zijn de Vlaamse provinciebesturen een efficiënte schakel tussen het werkveld van 

burgers en organisaties (zoals steden en gemeenten, kennisinstellingen, bedrijven en sectororganisaties) 

en het EU-beleidsveld. Dit geldt zowel op het vlak van informatie en educatie, als voor de gebiedsgerichte 

toepassing van het EU regionaal beleid en de verschillende EU-pro- gramma’s. De provinciebesturen staan 

deze actoren die EU-projecten (EFRO, Interreg en PDPO) willen opstarten met raad en daad bij en kunnen 

ook faciliteren via co-financieringsmiddelen indien de gebiedsgerichte beleidslogica gerespecteerd wordt. 

Geïntegreerde provinciale contactpunten staan garant voor een brede toegang tot de verschillende EU-
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programma’s die ondergebracht zijn bij diverse Vlaamse departementen en agentschappen. Deze 

complementariteit is absoluut noodzakelijk om versnippering te vermijden en de EU-

ontwikkelingsfondsen en programma’s binnen Vlaanderen optimaal te benutten.  

 

 Kernambitie: mobiliteit 

De provinciebesturen bouwen aan duurzame en innovatieve mobiliteitsvisies die rekening houden met 

ieders individuele verplaatsingsbehoeften. ‘Fietsen’ staat daarbij centraal. De provinciebesturen streven 

naar een groter aandeel van de fiets in het verplaatsingsgedrag onder meer door de uitbreiding van het 

fietssnelwegennetwerk. Daarnaast zijn de provinciebesturen al jarenlang actor en partner in het beleid 

rond trage wegen/mobiliteit, mobiliteitseducatie, woon-werkverkeer en bovenlokale samenwerking rond 

mobiliteit. Op basis daarvan werd er een tweede Mobiliteitscharter getekend tussen de provinciebesturen 

en de Vlaamse overheid waarbij de provinciebesturen diensten aan lokale besturen leveren, onder meer 

door te functioneren als expertisecentrum en door te waken over bovenlokale gebiedsgerichte 

mobiliteitsvisies en anderzijds door dienstverlening aan burgers, scholen (bijv. verkeerseducatie, 

schoolroutes) en private actoren (woon-werkverkeer). 

 

 

 Kernambitie: wonen 

De uitdagingen waar het woonbeleid voor staat zijn groot en complex, net als de antwoorden hierop. 

Samenwerking tussen de verschillende bestuursniveaus alsook tussen de verschillende actoren is hierbij 

cruciaal. De provinciebesturen zijn nog steeds een unieke schakel (partner) om deze problemen aan te 

pakken. Innovatieve projecten met woonactoren worden in quasi alle provincies inhoudelijk en financieel 

ondersteund. De provincies zetten bovenlokale samenwerking op rond wonen of zijn er een actieve 

partner in. Ze leggen kruisverbanden door in te zetten op woonkwaliteit en het energievraagstuk, een 

toekomstvisie rond kernen en dorpen, sociaal ruimtelijke analyses van woonwijken, ... ; dit alles gevoed 

met kennis (provincie in cijfers) en onderzoek op maat.  

 

 

 Kernambitie: mondiale vorming 

Net als alle andere openbare besturen hebben de provinciebesturen een verantwoordelijkheid om een 

mondiaal beleid te voeren. De Agenda 2030 met de SDG’s (duurzame ontwikkelings- doelstellingen) zijn 

een interessante kapstok om vanuit het lokale beleid én de lokale praktijk het verband te leggen tussen 

‘lokaal’ en ‘globaal’. Provinciebesturen maken het verschil door de baseline van Agenda 2030 ‘Leave no 

one behind’ doorheen alles wat ze doen te concretiseren. Samenwerking stimuleren ‘in noord en zuid’ 

loopt als rode draad doorheen de werking. Diensten voor mondiaal beleid zijn de belichaming van de 

ambities m.b.t. internationale solidariteit. Het blijft daarbij de ambitie om minstens 0.7% van het 

exploitatiebudget uit te geven aan officiële ontwikkelingshulp. 
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 Kernambitie: recreatie en groendomeinen 

De vijf Vlaamse provinciebesturen beheren samen meer dan 50 recreatie- en groendomeinen met een 

brede regionale publieksgerichte werking. Ze verwelkomen jaarlijks dan ook ongeveer 10 miljoen 

bezoekers. In een verstedelijkende omgeving nemen ze ook steeds meer de rol van nabijheids- groen voor 

vele tienduizenden omwonenden op. Dit was in 2020 nog des te meer het geval als gevolg van corona. 

Voorts profileren de provinciale domeinen zich rond vijf kerntaken: (1) de ontwikkeling van een duurzaam 

recreatie-aanbod, laagdrempelig en variërend van laag- tot hoogdynamisch; (2) het vervullen van een 

brede educatieve functie, in het bijzonder rond de thema’s erfgoed, klimaat, milieu en natuur; (3) de 

ontwikkeling van een synergie tussen recreatie en andere beleidsdomeinen als toerisme, landschapszorg, 

zorg voor onroerend erfgoed, (sociale) economie e.a.; (4) de ontwikkeling van de provinciedomeinen als 

regionale ankerpunten met een bredere gebiedsgerichte functie, minstens in de toeristisch-recreatieve 

ontwikkeling van hun streek en (5) het  realiseren van een klimaatbewust en maatschappelijk 

verantwoord beheer. 

 

 Kernambitie: Provinciaal onderwijs 

De kernambities inzake het provinciaal onderwijs is als volgt samen te vatten: het bevorderen van een 

sterk en zorgzaam onderwijs voor iedere leerling in Vlaanderen. Het provinciaal onderwijs richt 

pluralistisch, kwaliteitsvol en betaalbaar onderwijs in dat flexibel inspeelt op regionale noden. Het 

provinciaal onderwijs leidt op naar het hoger onderwijs maar ook naar de arbeidsmarkt. Het leren van 

leerlingen staat centraal in het provinciaal onderwijs. Hierbij wordt specifiek ingespeeld op alle talenten 

van alle leerlingen en cursisten. Duaal leren is een belangrijk speerpunt op de werkvloer en dit op maat 

van de cursist. Naast het gewoon onderwijs is er ook nog het ‘flankerend’ onderwijs dat zich engageert 

op basis van 3 doelstellingen: (1) de zorg voor het behalen van een kwalificatie wat een stevige startpositie 

betekent in de samenleving; (2) het optimaliseren van de aansluiting ‘onderwijs-arbeidsmarkt’ en (3) tot 

slot ‘het versterken van de onderwijsontwikkeling’ op basis van het aanleggen van gepaste educatieve 

collecties. Daarnaast organiseren de provinciebesturen het veiligheidsonderwijs (politie, brandweer,…) 

met als ultieme doelstelling ‘het ten dienste staan van de samenleving’. Tot slot staan de 

provinciebesturen evenzeer in voor een behoorlijke opleiding en bijscholing van (gemeentelijke) 

ambtenaren via de provinciale bestuursscholen. 

 

 E-government  

Data- en informatiebeheer, digitale transacties, ICT infrastructuur … winnen op alle overheidsniveaus aan 

belang. De provinciebesturen hebben de voorbije jaren heel sterk geïnvesteerd in hun digitale 

dienstverlening zowel intern als extern. In die zin kunnen lokale besturen rekenen op de provinciale 

dienstverlening. Ter illustratie: de provinciebesturen zijn dé partner voor de versterking van de ruimtelijke 

informatieverwerking van de lokale besturen en dit via hun GIS- (en ICT) diensten maar ook met hun 

interprovinciaal project ‘Data & Analyse’ (D&A). Met het project ‘provincies.incijfers.be’ creëerden de 

provinciebesturen een instrument voor lokale besturen en andere partners in functie van beleidsplanning 
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en -voering over tal van domeinen heen. Het zijn dan ook rond deze beleidsmateries dat de VVP haar 

werkzaamheden via de samenkomsten van beleids- en ambtelijke commissies haar werkzaamheden 

ontplooit. 

 

 Gebiedsgerichte werken of de kern van het DNA van de provinciebesturen 

Om de ambities  vanuit de verschillende beleidssectoren maximaal te laten renderen dient er 

samengewerkt te worden in partnerschappen om gezamenlijk, vaak complexe, problemen en uitdagingen 

aan te pakken waarbij terreinkennis, bestuurskracht en geïntegreerd werken bijzondere troeven zijn om 

tot een dynamiek te komen zonder te verzanden in nieuwe vaste structuren.  

De provinciebesturen zijn daarbij groot genoeg en hebben voldoende bestuurskracht, flexibiliteit én 

terreinkennis om, in bestuurlijk partnerschap, er zorg voor te dragen om een gebiedsgericht beleid op 

maat succesrijk te voeren daarbij rekening houdend dat problemen niet afgewenteld worden van de ene 

streek naar de andere streek (of regio)! 

 

 

 

 

 

 Bloeien 

 Bewegen 

 Beleven 

 Bewaren 

 

 

Voor meer info: https://www.vlaamseprovincies.be/streekmotor 

 

https://www.vlaamseprovincies.be/streekmotor
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Deel  5:  Wenst u meer te weten te komen over de werking van de VVP? Eén 

adres!   http://www.vlaamseprovincies.be 

 

 

 

 

 

http://www.vlaamseprovincies.be/
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Deel 6: Sectorbenadering: blikvangers 2020 

 

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

Hierbij, per stafmedewerker, de belangrijkste blikvangers voor 2020. 

 

Erfgoed 

 

Archeologiedagen  

In mei 2019 organiseerden de 5 provincies, de VVP en het Forum voor Vlaamse Archeologie (FVA) voor 

het eerst samen de Archeologiedagen in heel Vlaanderen. Zij volgden hiermee het voorbeeld dat de 

provincie Vlaams-Brabant en het FVA een jaar eerder al gegeven hadden. In 2020 waren we dus al aan 

de derde editie toe, en die werd in moeilijke omstandigheden absoluut een succes. We slaagden er 

opnieuw in om vele tientallen actoren samen te brengen, hen een podium te geven en bovenal om een 

groot publiek te tonen wat er onder onze grond zit. Zo verzekeren we de opmars van de 

Archeologiedagen!  

 

De provincie Vlaams-Brabant en het FVA organiseerden op 1 en 2 juni 2018, met de hulp van de Vlaamse 

Ondernemers in Archeologie (VONA), de pilooteditie van de Archeologiedagen in Vlaanderen. Het doel 

was om het draagvlak rond archeologie te verbreden, niet alleen naar het publiek toe, maar ook als 

verbindende factor voor de sector zelf. Met zo’n 6000 deelnemers over 68 activiteiten was deze editie 

meteen een succes.  

De andere provincies én de VVP beslisten daarom in 2019 mee op de kar te springen. Zij stelden vast dat 

in Vlaanderen nooit méér archeologisch onderzoek werd gedaan dan vandaag, maar dat de verschillende 

actoren en betrokkenen elkaar én het publiek desondanks niet optimaal vinden. Met de Archeologiedagen 

wilden de samenwerkende partners een jaarlijks evenement creëren waarop vanaf nu in heel Vlaanderen 

activiteiten kunnen worden georganiseerd die een breed publiek laten kennis maken met archeologie en 

de archeologische sector. Bovendien voorzien de samenwerkende partners gerichte ondersteuning aan 

die archeologische actoren om activiteiten te organiseren en deze te promoten bij het (lokaal en Vlaamse) 

publiek.  

Ook deze tweede editie werd een succes. Niet alleen werden over 102 activiteiten zo’n 27.000 bezoekers 

bereikt; zoals vastgesteld met het onderzoeksrapport Publieksarcheologie in Vlaanderen zijn de 

Archeologiedagen ook ‘het enige gebiedsdekkend publieksevenement voor archeologie in Vlaanderen’ en 

zijn ze ‘het enige initiatief dat erin slaagt om de verschillende archeologische actoren te verenigen én om 

niet alleen beroep te doen op bestaande professionele netwerken maar er tegelijk ook te creëren en te 

versterken.’ 
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Dat beloofde in het bewogen jaar 2020 wel heel wat moeilijker te worden. Vanwege de geldende 

maatregelen in mei zagen we ons verplicht de Archeologiedagen te verschuiven naar het tweede weekend 

van oktober. Ook dat werd echter geen sinecure: er golden uiteraard nog steeds belangrijke beperkingen 

en de provincie Antwerpen was in augustus nog in lockdown gegaan. Voor de organisatoren betekende 

dit dat ze hun activiteiten moesten organiseren en plannen in heel onzekere omstandigheden. 

 

Vanuit het partnerschap voorzagen we daarom de nodige 

ondersteuning om activiteiten af te stemmen op de 

geldende lokale, regionale en federale maatregelen en 

stonden we de organisatoren ook bij om hun activiteiten 

digitaal te organiseren. Een mooi voorbeeld was de 

virtuele wandeling die je kon doen aan de abtswoning in 

Ename en die een zicht gaf op het reilen en zeilen van de 

in de middeleeuwen met bijhorende middeleeuwse 

klanken van het beiaard. 

Maar er waren nog zo veel andere mooie voorbeelden. 

Uiteindelijk konden we met 85 (fysieke én digitale) 

activiteiten meer dan 10.000 geïnteresseerden bereiken – 

en het potentieel was wellicht nog wat groter, want de 

meeste activiteiten waarvoor inschrijving verplicht was, 

waren volzet!                                                                                Virtueel bezoek aan de abtswoning in Ename                                                                

                                                                                                                                                   Bron: provincie Oost-Vlaanderen 

 
 

Een mooi en tevreden publiek, een boeiende verscheidenheid aan 

organiserende actoren, een mooie editie van Ex Situ (het magazine van 

het FVA) veel nieuwe activiteiten, de nieuwe banden die we konden 

creëren in de sector en de grote stap naar het digitale, die we samen 

met vele organisaties konden zetten, maakten van de editie 2020 

absoluut weer een mooie editie en geven moed om het in 2021 nog 

beter te doen. 

 

Blijf op de hoogte via archeologiedagen.be of via de kanalen van de 

erfgoeddienst van jouw provincie! 

 

 

Een organisatie van:  

https://www.archeologiedagen.be/
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Provinciedomeinen  

 

Protocol Recreatiedomeinen veilig open voor gezonde en gespreide openluchtactiviteit 

Ook de provinciedomeinen hebben sinds 13 maart 2020 de schok van de lockdown opgevangen. Dat 

gebeurde in elke provincie op de eigen manier. Veel domeinen zijn opengebleven voor wandelen en 

fietsen, maar op zijn minst de recreatiedelen werden in alle domeinen gesloten of afgeschermd. Voor 

de heropening van de domeinen en vooral om de domeinen veilig open te houden, werkte de VVP i.s.m. 

de VIR (Vlaanderen is Recreatie vzw) een protocol uit, met duidelijke veiligheidsrichtlijnen voor de 

recreatiedomeinen in Vlaanderen. 

Op 13 maart 2020 sloten, als gevolg van de federale lockdown, ook de recreatiedomeinen de deuren. 

Toen in mei perspectief geboden werd op een mogelijke heropening, namen we vanuit de VVP initiatief 

om een veilige heropening van de domeinen te begeleiden, door op korte termijn een protocol te laten 

goedkeuren door de GEES (de expertengroep belast met de opmaak van de exitstrategie) en de Nationale 

Veiligheidsraad (ondertussen vervangen door het Overlegcomité).  

Het protocol concentreerde zich op richtlijnen voor de veilige heropstart van speeltuinen, attracties, 

sportaccommodatie, sanitaire blokken, personeel enz. in de domeinen. Met een goedgekeurd protocol 

vanuit de sector, dat nationaal gecommuniceerd kon worden, wilden we vooral iedereen (domeinen, 

personeel en bezoekers) duidelijk maken wat moet, kan en niet mag in alle recreatiedomeinen. Zo 

moesten overdruk, eventuele nieuwe sluiting en negatieve publiciteit vermeden worden.  

De VVP-stafmedewerker zorgde hier voor een eerste tekstvoorstel, verdere inhoudelijke input en de 

afstemming tussen de provincies. Na bespreking binnen de a-commissie werd het document ook 

gevalideerd binnen de VIR. Vanuit de VVP was het vooral belangrijk de snelle en veilige heropening te 

faciliteren met respect voor de verschillen tussen domeinen en provincies. Het afgestemde 

sectordocument werd bezorgd aan de bevoegde instanties (NVR, GEES en Toerisme Vlaanderen dat de 

verschillende protocollen verzamelde). 

Het protocol is een levend document en gevoelig voor eventuele nieuwe maatregelen en ministeriële 

besluiten. De stafmedewerker kan op dat moment opnieuw een belangrijke rol spelen. 

 

Adviesvraag Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken, Veiligheid, Migratie en Bestuurszaken voor de 

zitting van 16 juni 2020 

De Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken, Veiligheid, Migratie en Bestuurszaken vatte op 16 juni 

de besprekingen aan over het voorstel van resolutie om meer veiligheid te creëren in en rond 

recreatiedomeinen en openluchtzwembaden (DOC 55 1332/001). Het voorstel van resolutie signaleerde 

“een terugkomend fenomeen in heel Vlaanderen, met name incidenten met groepjes jongeren in onze 

recreatiedomeinen en (openlucht)zwembaden”. Met het oog op de verdere bespreking van het voorstel, 

verzocht de Kamercommissie de VVP om een schriftelijk advies. 

https://www.toerismevlaanderen.be/overzicht-protocollen
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Ook op VVP-niveau stelden we al meerdere jaren de terugkerende problemen van overlast vast. Hoewel 

de zomer van 2019 op dat vlak redelijk rustig was, bestond aan het begin van de zomer 2020 – waarin 

enkele hittegolven voorspeld werden én vele beperkende maatregelen van kracht zouden zijn tegen de 

verspreiding van het coronavirus – inderdaad de angst dat het een moeilijke zomer zou worden voor de 

domeinen en hun bezoekers. De VVP was daarom absoluut pleitbezorger van een federaal initiatief om 

de veiligheid in recreatiedomeinen te verzekeren of op zijn minst te verhogen. 

De provinciedomeinen zoeken daarvoor al langer naar methodes “waarin alle actoren (uitbater, lokale 

overheden, politie, parket, sic.) betrokken kunnen worden in een veiligheidsnetwerk om ervoor te zorgen 

dat amokmakers die overlast creëren in het ene recreatiedomein of openluchtzwembad en daarvoor een 

toegangs-of plaatsverbod krijgen ook geweigerd kunnen worden door andere domeinen” zoals door de 

resolutie wordt geopperd. Dit eventueel, zoals de resolutie ook suggereert, mét een sluitend systeem dat, 

met inachtneming van de wet van 30 juli 2018 betreffende de verwerking van persoonsgegevens, het 

mogelijk maakt om herhaalde inbreukplegers daadwerkelijk te weren. Tot dusver stootten we daarbij 

steeds op federale (of Europese) wetgeving.  

De VVP was daarom absoluut vorstander van deze vraag aan de Federale Regering. Zij voegde wel toe dat 

domeinen op vrijwillige basis moeten kunnen participeren aan dergelijke systemen waarbij 

identiteitscontrole wordt gekoppeld aan gegevensuitwisseling; én dat een structurele oplossing moet 

voorzien in een uitbreiding van de bevoegdheden van bewakingsagenten, met name wat betreft het 

opvragen en controleren van identiteitsbewijzen en de inzet van technieken met betrekking tot 

gezichtsherkenning. De digitale systemen die noodzakelijk zijn voor de herkenning van inbreukplegers 

o.b.v. het identiteitsbewijs zouden voor de domeinen immers een belangrijke extra kost met zich 

meebrengen. Waar (digitale) registratiesystemen niet voldoen, kunnen bewakingsagenten met 

uitgebreide bevoegdheden maatregelen handhaven dichtbij de bron en op zichtbare, herkenbare en 

persoonlijke wijze voor de bezoeker. 

De resolutie werd op 16 juli goedgekeurd in de Kamer. Op 11 augustus beloofde toenmalig Federaal 

Minister van Binnenlandse Zaken Pieter de Crem gevolg te geven aan de resolutie, met een gerechtelijk 

of administratief plaatsverbod dat afhankelijk van de zwaarte van de feiten geldt voor (1) ofwel voor de 

plaats waar hij/zij zich heeft misdragen, (2) ofwel voor de hele kust, (3) ofwel ook voor recreatiedomeinen. 

Dat plaatsverbod zou gehandhaafd worden door middel van ‘controle van domicilie’. Dat wil zeggen: de 

inbreukpleger zou zich tijdens bepaalde periodes van drukte (hittegolven enz.) in zijn/haar thuisgemeente 

moeten melden. Het thema wordt binnen de VVP uiteraard verder opgevolgd. 

 

Mobiliteit  

 

VVP aan het woord tijdens de parlementaire hoorzitting fietsbeleid in de commissie mobiliteit  

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

georganiseerd, waarop namens de VVP gedeputeerde Tom Dehaene (voorzitter beleidscommissie 

‘mobiliteit’) en de heer Chris Brouwers (voorzitter ambtelijke commissie ‘mobiliteit’) een stand van zaken 

gaven over het provinciaal fietsbeleid.  

https://mcusercontent.com/82affa56bc9db44576c51e1a9/files/94a8b2ce-c030-462f-a1e1-7f310050a8fb/PRE_VVP_VlaParl_CommMOW_fietsbeleid_20201210.pdf
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Ter inleiding halen zij een aantal illustraties van provinciale verwezenlijkingen aan, zoals de fietssnelweg 

F1 tussen Brussel en Antwerpen, die op minder dan 3 jaar tijd gerealiseerd werd in samenwerking met de 

Vlaamse overheid en lokale besturen. Vervolgens wordt verwezen naar de meerjarenplanningen 2020-

2024, waaruit blijkt dat de provincies stevige budgetten uittrekken voor fietsinfrastructuur. Qua personeel 

zetten de provincies eveneens sterk in op fietsbeleid, waardoor men actieve ondersteuning kan bieden 

aan lokale besturen.  

Daarop wordt ingegaan op de verwachtingen naar de Vlaamse overheid toe. Vergeleken met de 

budgetten die de provincies vrijmaken pleit men ervoor dat de Vlaamse overheid als medefinancier meer 

middelen voorziet. Ook vraagt men om samen verder te bekijken of er tijdswinst kan geboekt worden in 

de procedures, gezien de lange doorlooptijd voor het realiseren van fietsinfrastructuur. Verder geeft men 

aan een nauwe samenwerking tussen provincies, Vlaamse overheid en lokale besturen te verwachten. 

Wat de provinciale beleidsinitiatieven betreft wordt eerst en 

vooral gewezen op de trekkende rol van de provinciebesturen 

in de uitbouw van het bovenlokaal functioneel 

fietsroutenetwerk (BFF) en het fietssnelwegennetwerk. 

Daarnaast wordt ook sterk ingezet op het verzamelen van 

fietsdata, als basis voor het toekomstige datagedreven 

mobiliteitsbeleid. Er is de Fietsbarometer van de provincie 

Antwerpen, die werd uitgebreid met een interprovinciale 

samenwerking rond fietsdata. Daarin is bijvoorbeeld de 

meetfiets van de Fietsersbond geïntegreerd, maar ook fietsongevallendata en enquêtes over het 

fietsbeleid. Ook is er input mogelijk vanuit de lokale besturen en externe spelers zoals de vervoerregio’s, 

TomTom en Google Maps. Tot slot beschikken de provincies over de nodige expertise en voeling met het 

terrein om fietsadvies te verlenen aan lokale besturen en bedrijven. Daartoe bestaat in elke provincie een 

Provinciaal Mobiliteitspunt (PMP), als aanspreekpunt voor werkgevers. De PMP’s bieden kosteloos 

dienstverlening in maat, onder meer door begeleiding van pendelfondsdossiers. Wat dit laatste betreft 

werd reeds een uitgebreide nota aan de minister bezorgd met operationele optimalisaties ter verbetering 

van het Pendelfonds. 

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

Vlaanderen; Fietsersbond; VVSG en de stad Kortrijk.  

Voor meer info over de hoorzitting: 

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

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

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

 

 

https://fietssnelwegen.be/
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/drem/dienst-mobiliteit/fietsbeleid/fietsbarometer.html
http://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1450167#video
https://www.vlaamseprovincies.be/categories/mobiliteit
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Landbouw  

 

Zomer van de Korte Keten  

Geen vijfde editie van de ‘Week van de Korte keten’, maar omwille van de coronacrisis een heuse 

‘Zomer van de Korte Keten’. De Vlaamse provincies, VLAM, Vlaamse Overheid en het Steunpunt Korte 

Keten sloegen de handen in elkaar om de korte keten opnieuw in de kijker te zetten. In plaats van 9 

dagen (4-12 juni), waren er in heel Vlaanderen van 6 juni tot 30 september alternatieve korte 

ketenactiviteiten ‘coronaproof’ bij te wonen zoals bijvoorbeeld demonstraties, proeverijen, workshops 

enz.  

 

De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat de consument de lokale landbouwproducten heeft herontdekt, 

maar andersom geldt ook dat de boeren de meerwaarde van lokaal verkopen opnieuw hebben 

(her)ontdekt. De Vlaamse provincies wensten daarom de Vlaming –  die door de coronacrisis de vakantie 

in eigen land heeft moeten doorbrengen – te inspireren om er met behulp van de campagne ‘Zomer van 

de Korte Keten’ een aangename thuisvakantie van te maken. Elke producent, vereniging of 

gemeentebestuur kon een evenement of actie in de kijker zetten. Geen grootschalige activiteiten, maar 

een aangepast belevingsaanbod met een focus op ‘doen’ (wandel- en fietsroutes, workshops, zelfpluk, …), 

‘proeven’ (pop-up terras, boeren- en of streekmarkt, …) en ‘educatie’ (schoolbezoeken, dagkampen, …) 

terug te vinden op de website http://www.zomervandekorteketen.be.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zomervandekorteketen.be/
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Korte Ketenkop  

Provincie Vlaams-Brabant ging voor het tweede jaar op rij 

op zoek naar het uithangbord van de korte keten in de 

provincie: de Korte Keten Kop 2020. Uit de in totaal vijf 

laureaten (Speculaas Vanvuchelen uit Grazen (Geetbets); 

Prinsheerlijke Aardbeien uit Kapelle-op-den-Bos; 

Aardappelen Vanhoebroeck uit Orsmaal (Linter); Hof ten 

Dormaal uit Tildonk (Haacht); Landbouwbedrijf Van 

Haesendonck uit Zemst)  werd Aardappelen Vanhoebroeck 

verkozen tot winnaar. Het bedrijf zal in 2021 als 

ambassadeur van de korte keten in de kijker worden gezet.  

 

 
 
Week van de Korte Keten 2021 

In 2021 zal opnieuw de Week van de Korte Keten doorgaan. Van 15 tot 23 mei 2021 zetten de Vlaamse 
provincies, Vlaamse overheid, VLAM en Steunpunt Korte Keten de korte keten in de kijker. Verschillende 
organisaties en producenten organiseren activiteiten waarmee ze lokale producten recht van bij de boer 
in de schijnwerpers plaatsen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: pers.vlaamsbrabant.be 
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VVP werkt mee aan charter lokale voeding 

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

mensen aan om te kiezen voor lokale voeding. Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits wil van dit 

momentum gebruik maken om lokale voeding nog meer in de kijker te zetten. Om dit te bewerkstelligen 

nodigde ze VVP uit om samen met het Departement Landbouw en Visserij, VLAM en 23 partners uit de 

voedingssector, handel en horeca mee te werken aan een charter rond lokale voeding om boer en 

burger in Vlaanderen dichter bij mekaar te brengen. Concreet gaan de Vlaamse provincies aan de slag 

om korte keten nog meer onder de aandacht te brengen. 

 
Voedsel verbindt boer en burger

 
Met het ronde-tafel-initiatief ‘Voedsel verbindt boer en burger’ wil Vlaams minister Hilde Crevits in 

samenwerking met VLAM en het Departement Landbouw en Visserij boer en burger in Vlaanderen dichter 

bij mekaar brengen door de voorkeur voor lokaal voedsel te bevorderen. De ronde tafel past binnen de 

Vlaamse Voedselstrategie en werkt rond 5 werven (werkgroepen) met als doel medio 2021 een charter 

Lokale Voeding te schrijven in aanloop naar de Vlaamse Voedseltop die gepland wordt in het najaar van 

2021. 

• Werf 1: Lekker van bij ons: een sterk product verdient een sterk gezicht 

• Werf 2: Vlaamse producten vind je bij de boer om de hoek 

• Werf 3: Een lekker product herken je aan zijn Vlaamse vakmanschap 

• Werf 4: Lokale handelaars en supermarkten zetten Vlaamse producten voorop 

• Werf 5: De horeca zet Vlaamse producten prominent op de kaart 

Concreet neemt VVP deel aan de werkgroep ‘Vlaamse producten vind je bij de boer om de hoek’. Het 

opzet is om korte keten nu hij in de lift zit (nog) meer in de kijker te zetten.  

Evenementen als de Zomer en Week van de Korte Keten hebben immers getoond dat partnerships en 

interbestuurlijke krachtenbundeling in deze waardevol zijn.  
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Europa  

 

Vlaamse provincies: Slimme Pioniers  

Op initiatief van de vijf Vlaamse provincies werd in samenwerking met VLAIO en Kanaal Z een unieke 

afleveringenreeks in het kader van slimme regionale specialisatie opgenomen. In de reportagereeks 

‘Vlaamse provincies: Slimme Pioniers’ werd per provincie telkens ingezoomd op een specifiek EFRO-

project.      

De Vlaamse provincies zijn dan ook pioniers op het vlak van innovatie, CO2-reductie en 

hulpbronnenefficiëntie. Samen met het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) en met 

de subsidies van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleren ze innovatieve 

projecten in het kader van slimme regionale specialisatie. De vijfdelige reportagereeks ‘Vlaamse 

Provincies: Slimme Pioniers’ belicht telkens één toonaangevend innovatief project per provincie dat met 

EFRO-middelen ondersteund wordt. In de compilatieaflevering kadert Vlaams minister Crevits ten slotte 

hoe EFRO bijdraagt aan de provinciale en Vlaamse Innovatie. De reportages werden uitgezonden tussen 

11 november en 12 december.  

 

 

De Ster van Europa  

VLEVA is samen met VVP en overige leden en partners, ook in 2020 op zoek gegaan naar dé Ster van 

Europa: een Vlaams project, persoon of organisatie die een opmerkelijke bijdrage leverde aan het 
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Europees project. Studentenvereniging Minos mag zich als trotse winnaar van de jaarlijkse wedstrijd 

kronen. 

 

De nominatie, selectie en uitreiking van de Ster van Europa 2020 werd door VLEVA omwille van de 

coronacrisis uitgesteld. Maar uitstel was geen afstel: in het najaar mocht studentenvereniging Minos de 

mooie award én 500 euro in ontvangst nemen. Minos, actief in Gent en Leuven, is een politiek neutrale 

studentenorganisatie die het debat rond de EU en andere Europese thema’s dichter bij de student 

probeert te brengen. Volgens de wedstrijdjury – waarvan VVP deel uitmaakt – geeft Minos een andere 

kijk op Europa door studenten aan te spreken en te informeren.  

 

De 4 andere genomineerden van deze editie: 

• TUT4IND – Training University Teachers for 

inclusion of people with intellectual disability  

• Professor Dr. Herman Goossens 

• Miniemeninstituut Leuven  

• Erasmus Duaal- Ben Bruyndonckx  

 

 

                                                                                                                       Bron: VLEVA.be 
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Platteland   

 

Overgangsjaren PDPO III  

Om de continuïteit van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) post 2020 te verzekeren – dat 

omwille van het uitblijven van een politiek akkoord over het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 niet 

op 1 januari 2021 van start kon gaan – heeft de EU beslist om een overgangsperiode in te voeren. Zo 

zijn 2021 en 2022 overgangsjaren in voorbereiding naar het nieuwe GLB 2023-2027. Vlaams minister 

Demir maakt van deze kans gebruik om plattelandsinitiatieven optimaal te ondersteunen en kan 

daarvoor rekenen op de medewerking en het engagement van de Vlaamse provincies.  

 

 

    

 

De Vlaamse provincies hebben zich geëngageerd om samen met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) 

uitvoering te geven aan de verlenging van de uitvoering van het PDPOIII-programma tijdens de 

overgangsjaren 2021 en 2022. In nauw overleg tussen de VVP Beleidscommissie Platteland en het kabinet 

van minister Demir werd beslist van de overgangsjaren gebruik te maken om de gevolgen van de 

coronacrisis op het platteland op te vangen. Bestaande uitdagingen, evoluties en problematieken op het 

platteland zoals multifunctioneel ruimtegebruik, vergrijzing, zorgnoden, lokale voedselvoorziening, 

armoede en de nabijheid van dienstverlening o.a. een mobiliteitsaanbod zijn immers door de coronacrisis 

danig verscherpt. Binnen het huidige PDPO III-kader wenst de minister daarom extra aandacht te 

besteden aan:  

• Eenzaamheid op het platteland; 

• Lokale landbouw en korte keten; 

• Biodiversiteit. 

Deze Vlaamse accenten worden bij projectoproepen uitdrukkelijk onder de aandacht gebracht om het 

herstel na de coronacrisis op het platteland te ondersteunen.  
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GLB 2023-2027 

Na een Europese top van 4 dagen bereikte de Europees Raad op 21 juli 2020 een akkoord over het 
Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 en een coronaherstelfonds. Met een MFK-akkoord in het 
vooruitzicht besliste het Departement Landbouw en Visserij om in de voorbereiding van het GLB 
Strategisch Plan 2023-2027 een versnelling hoger te schakelen. Uiteindelijk bereikten de EU-
regeringsleiders op een Europese top in Brussel op 10 december een finaal akkoord over de 
meerjarenbegroting en het coronaherstelfonds ter waarde van 1 074,3 miljard euro. 
 
Anders dan voorgaande programmaperiodes, moet er voor het GLB 2023-2027 één Strategisch Plan voor 
Pijler 1 (directe steun en maatregelen) en Pijler 2 (plattelandsontwikkeling) opgemaakt worden 
vertrekkende vanuit 9 specifieke doelstellingen. 
 

 
 
 
De opmaak van dit plan vergt een intensieve voorbereiding en samenwerking met VVP als vaste partner. 

Het Departement Landbouw en Visserij besliste na de invoering van de overgangsperiode en het MFK-

akkoord om een volgende stap te nemen in de voorbereiding van het GLB Strategisch Plan en de in-diepte-

besprekingen rond GLB-interventies en beleidskeuzes opnieuw op te starten. Zo werd de klankbordgroep 

Platteland waarin de voorbereiding van de plattelandsinterventie met diverse stakeholders – waaronder 

VVP – wordt opgevolgd, opnieuw structureel gelanceerd. Finaal streeft het Departement Landbouw en 

Visserij ernaar om het GLB-plan eind 2021/begin 2022 bij DG AGRI in te dienen om vanaf 1 januari 2023 

van start te kunnen gaan.  
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PDPO IV  

Voor de concrete ambtelijke uitwerking en voorbereiding van de plattelandsmaatregel werd de 

werkgroep Platteland (opnieuw) opgestart. Deze werkgroep wordt getrokken door VLM en bestaat verder 

uit de VVP A-commissie Platteland. De doelstelling van de werkgroep is om tegen eind 2020 de 

interventiefiche op hoofdlijnen (thema’s, begunstigden, toepassingsgebied, budget en indicatoren) voor 

te breiden. Verdere detaillering en concrete uitwerking volgt in de loop van 2021. 

 

Vlaams minister Demir heeft ervoor gekozen om enkel de LEADER-

maatregel verder te zetten omwille van de heldere procedure en de 

gedragenheid van onderuit, maar ook om de versnippering van 

plattelandsmiddelen tegen te gaan. Bovendien wenst de minister om de 

inhoudelijke thema’s voor het platteland uit haar beleidsnota te koppelen 

aan de inhoudelijke uitwerking van de LEADER-maatregel voor de periode 

2023-2027. De concrete uitwerking hiervan wordt voorbereid door VLM in 

nauwe samenwerking met VVP.  

 

 

Integraal waterbeheer 

 
Rationalisering beheer onbevaarbare waterlopen 

In het regeerakkoord 2019-2024 wordt voor een rationalisering van het beheer van de onbevaarbare 

waterlopen geopteerd. Concreet wordt gesteld:  

“Het huidig oppervlaktewaterbeheer is nog sterk versnipperd, wat zorgt voor een gebrek aan efficiëntie 

en daadkracht. Naar Nederlands voorbeeld rationaliseren we drastisch het landschap van de 

onbevaarbare waterlopen binnen hydrografisch logische gehelen, waarbij de belastingbevoegdheid van 

polders en wateringen wordt stopgezet. We onderzoeken welke (delen van) bevaarbare waterlopen die in 

de praktijk niet bevaarbaar zijn voor logistieke doeleinden, beter worden gedeclasseerd en mee binnen dat 

kader gebracht.”  

Waterlopenbeheer overzicht 2020: 

Om deze doelstelling te 

bewerkstelligen werd de VVP 

uitgenodigd door de VMM om samen 

met de VVSG en VVPW de diverse 

mogelijkheden te bekijken. Hieruit 

vloeide een nota voort met 

verschillende pistes. Deze nota werd 

bezorgd aan Minister Demir en haar 

kabinet. Verdere voorbereidingen werden getroffen binnen de VVP voor een overleg met Minister Demir. 

De 5 provinciebesturen plaatsten hier hun sterktes nog eens extra in de verf:  
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• Provinciebesturen beheren/financieren 11.500/16.000 km aan waterlopen in Vlaanderen; 

• Provinciebesturen zijn bereid om resterende 3de categorie waterlopen (gemeenten) over te 

nemen; 

• Provinciebesturen zijn klaar voor een verdere vereenvoudiging van het polder- en 

wateringenlandschap; 

• Provinciebesturen achten het wenselijk om ook na te denken over de mogelijke efficiëntiewinsten 

betreffende beheer 1e categorie (1.381 km), exotenbestrijding, … 

 

Tot op heden heeft de Vlaamse regering nog geen beslissing genomen omtrent deze rationalisering. De 

beslissing wordt verwacht in de komende maanden.  

 

 

Blue Deal 

De Vlaamse Regering lanceerde in de zomer van 2020 de 

‘Blue Deal’. Met deze ‘Blue Deal’ wil de Vlaamse regering 

de ‘droogteproblematiek’ in Vlaanderen aanpakken. De 

VPP kreeg hieromtrent op de Raad van Bestuur van 

september een toelichting van de heer Victor Dries 

(raadgever kabinet minister Demir). De VVP werd, als 

cruciale partner in het integraal waterbeheer, opgenomen 

in de High Level Taskforce met als VVP vertegenwoordiger 

gedeputeerde Jan De Haes (voorzitter B-com Water). De 

Taskforce werd in het leven geroepen om de ‘Blue Deal’ 

te coördineren. Binnen de het CIW werd er al uitgebreid 

ingegaan op de Blue Deal.  

 

De droogteproblematiek in Vlaanderen vraagt een integrale aanpak, reactief maar ook proactief. Hierin 

spelen de provinciebesturen een belangrijke rol. In de voorbije 3 jaar hebben de provinciebesturen heel 

wat expertise/tijd aangeleverd in de diverse werkgroepen inzake droogte op het Vlaams niveau. 

De  provinciale droogtecommissies vormen een belangrijke schakel in de besprekingen m.b.t. 

captatieverboden en methodieken om deze captatieverboden te onderhouden en geografisch te 

differentiëren.  In 2019 werd in de provincie Antwerpen een 1ste droogtecoördinator aangeworven. De 

andere provincies volgden het voorbeeld, in 2020,  en hebben sinds kort ook een droogtecoördinator 

aangesteld of zijn er mee bezig. De provincie Limburg stelde kort voor de zomer van 2020  nog de eerste 

resultaten voor van de provinciale ‘droogtestudie’. Deze studie vormt een opstap naar een Vlaams 

afwegingskader. De provinciebesturen leverden tevens een belangrijke bijdrage geleverd aan de 

uitwerking van het afwegingskader kwetsbare waterlopen in samenwerking met het Agentschap voor 

Natuur en Bos, het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek en de Vlaamse Milieumaatschappij. 

 

 

http://www.limburg.be/producten#82502
https://pureportal.inbo.be/nl/publications/advies-over-het-belang-van-een-watercaptatieverbod-in-ecologisch-
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Klimaat  

 
 
Bijdrage congresboek: Wendbare lokale besturen in snel veranderende tijden 

 
Voor het 21ste Congres Lokale en Provinciale Politiek - Meer met 

minder? Anders en beter? De lokale besturen uitgedaagd?!  -  

werd de VVP door prof. Herwig Reynaert (UGent) gevraagd om 

een bijdrage te leveren aan het congresboek. Het congres heeft 

echter door de coronacrisis niet kunnen plaatvinden. De 

gevraagde bijdrage werd wel door de VVP aangeleverd. Het boek 

verscheen eind 2020 en kreeg de titel ‘Lokale besturen in snel 

veranderende tijden.’ De VVP koos ervoor om hun bijdrage toe te 

spitsen op het provinciaal klimaatbeleid. Het VVP gedeelte kreeg 

dan ook de titel mee: Provinciaal Klimaatbeleid – de provincie als voortrekker op de achtergrond. De 

nadruk werd in de tekst gelegd op de transversale benadering van het provinciaal klimaatbeleid. 

Vooreerst schetste de VVP het Nationale, Vlaamse en lokale klimaat- en energiebeleid. Nadien werd er 

dieper ingegaan op thema’s, zoals groenblauwe netwerken, duurzame landbouw, circulaire economie, et 

cetera.  

 
Vlaams expertisenetwerk voor lokaal energie- en klimaatbeleid 
 
In de zomer van 2020 ging de Vlaamse regering op initiatief van Minister Demir en Minister Somers over 

tot de oprichting van een expertisenetwerk lokaal energie- en klimaatbeleid onder het beheer van de 

VVSG. De Vlaamse Regering wil hiermee de lokale besturen ondersteunen in hun opdracht om het 

energiegebruik en de broeikasgasuitstoot op hun grondgebied te verminderen en de 

hernieuwbare energieproductie te verhogen. Het expertisenetwerk moet de structurele dialoog tussen 

de gewestelijke en lokale overheden bevorderen, en steden en gemeenten professionele ondersteuning 

aanbieden bij de ontwikkeling en implementatie van het lokaal energie- en klimaatbeleid.  

Voorafgaandelijk aan de beslissing van de Vlaamse regering vonden er tussen de VVSG en VVP enkele 

overlegmomenten plaats. De VVP heeft ook een schrijven gericht aan Minister Demir en Minister Somers 

met de volgende boodschap:  

De VVP verleent daarom met veel genoegen haar medewerking aan het Vlaams Lokaal Energie Klimaat 

Expertisenetwerk, dat wordt opgericht met Vlaamse steun en gecoördineerd door de Vereniging van 

Vlaamse Steden en Gemeenten. De provinciebesturen nemen dan ook graag hun verantwoordelijkheid 

binnen op binnen het strategisch- én het operationeel overleg. Daarbij wil de VVP samen met u waken 

over een efficiënte taakverdeling. Zo vermijden we dat met de schaarse middelen dubbel werk wordt 

gedaan. 
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Natuur 

 
Landschaps- en Nationale Parken  
 
In het Regeerakkoord 2019-2024 van de Vlaamse Regering is de oprichting van Nationale Parken en 

Landschapsparken als doelstelling opgenomen. “Tijdens deze regeerperiode richten we minstens: een 

viertal Vlaamse parken op: omvangrijke gebieden met internationale uitstraling, een uitzonderlijke 

natuur en een unieke belevingswaarde, die een troef vormen het vlak van recreatie en toerisme. We 

hanteren hierbij objectieve criteria op maat van Vlaanderen en die een voldoende hoge kwaliteit 

garanderen. We zorgen voor eenheid van beheer en streven naar het creëren van territoriale 

verbindingen. Daarnaast maken we werk van de oprichting van landschapsparken: gebieden met een 

uitgesproken landschapskwaliteit, waarin vanuit een integrale visie ruimte is voor recreatie, natuur, 

landbouw, wonen, bedrijvigheid en toerisme.” 

 

 

In de afgelopen maanden zijn er heel wat overlegmomenten 

geweest waarin de doelstellingen en criteria van deze parken 

steeds verder vorm kregen. De focus bij de Nationale Parken 

ligt, zoals hoger reeds gesteld, bij het biodiversiteitsverhaal. 

Bij de Landschapsparken is de focus veel breder gaande van 

natuurbeleving tot hoevetoerisme. Het zullen lokale 

gebiedscoalities zijn die hun kandidatuur stellen. Wat de 

financiering betreft zal de Vlaamse overheid in de 1ste jaren 

en bijdrage leveren voor 80%. De VVP ging, begin januari 

2021, op een uitgebreide B-com Milieu in overleg met Jelle 

Van den Berghe (medewerker bij het kabinet Demir). De VVP wacht nu op een beslissing van de Vlaamse 

regering omtrent de nadere contouren van dit thema. 

 

Ruimtelijke planning en vergunningen 

 

Impact corona op vergunningverlening 

Bij aanvang van de coronacrisis moesten er maatregelen worden getroffen in het kader van de 

omgevingsvergunning en het verlenen van de adviestermijnen. De VVP stond in contact met de bevoegde 

A- en B-commissies, de provinciegriffiers, fractieleiders in het Vlaams Parlement, de bevoegde kabinetten 

en de VVSG. Voorstellen en standpunten werden uitgewisseld. De provinciebesturen hebben ondertussen 

de lopende en nieuwe dossiers onder controle. 

 

 

https://us20.campaign-archive.com/?e=%5bUNIQID%5d&u=9a5fec151a7be17d34e50664b&id=10a512a16f


 

    48 / 60 

 

Overleg kabinet Minister Demir  

In voorbereiding op het overleg met het kabinet van Minister Demir in juli 2020 werd er een 

standpuntennota opgemaakt door de A- en B-commissie Ruimtelijke Planning en Vergunningen. In deze 

nota komen een aantal actuele ruimtelijke en vergunningsthematieken aan bod. De volgende 

onderwerpen werden besproken:  

• Subsidiekanalen en gebiedsgerichte werking  

De provinciebesturen hopen op de steun van de minister voor de uitbouw van een bovenlokale 

aanpak gericht op samenwerking. Het subsidiëren van projecten die zaken op het terrein 

realiseren is belangrijk. Daarom stelt de VVP voor om een uitvoerig onderzoek te doen naar hoe 

de huidige subsidiestromen werken en hoe deze efficiënter ingezet kunnen worden. Hier kan het 

zowel gaan om sectorale subsidies als subsidies die geïntegreerde werking bevorderen.  

 

• Advisering door Vlaamse Overheid binnen de POVC’s 

De provinciebesturen zijn vragende partij om met de Vlaamse overheid een globaal gesprek aan 

te gaan rond de advisering. In de eerste plaats vragen zij de aanwezigheid van AGOP-milieu, zoals 

voorzien in het decreet, te bevestigen. Als dit niet kan, dient het gewijzigd advieskader decretaal 

verankerd te worden. Indien de Vlaamse overheid (groten)deels afhaakt bij advisering 

vergunningsdossiers, dan zullen de provinciebesturen daar noodgedwongen zelf bijkomend 

moeten in investeren.  

 

• Niet-AEA stallen 

De VVP onderschrijft het belang van AEA-stalsystemen in het Vlaams ammoniakreductiebeleid, 

maar erkent tegelijkertijd de noodzakelijke economische kost bij omschakeling voor exploitanten 

van traditionele niet-AEA stallen. De VVP is daarom voorstander om samen met de bevoegde 

Minister een overgangsregeling uit te werken die economische afwegingen en 

milieuoverwegingen met elkaar verzoent.  

 

• Omgevingsvergunningen en loket 

De provinciebesturen willen de geleverde inspanningen verder laten renderen en zijn vragende 

partij voor een meer formele en structurele kennisuitwisseling tussen de bestuursniveaus. 

 

• Instrumentendecreet en agrarische reconversie  

De provinciebesturen willen vanuit hun expertise op het terrein graag suggesties geven voor het 

ontwikkelen van een flankerend beleidsinstrumentarium en meewerken aan de uitwerking van 

de instrumenten op het terrein. De problematiek van de agrarische infrastructuur vereist een 

specifieke aanpak.  

 

• Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en Decreet basisbereikbaarheid 

De provinciebesturen willen graag meewerken aan de invulling en de uitwerking van de 

beleidskaders van het Ruimtelijk Beleidsplan Vlaanderen. De VVP vraagt aan de minister dat zij 

met haar collega, bevoegd voor mobiliteit, onderzoekt hoe dit concreet in zijn werk zal moeten 
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gaan. Aandachtspunt is hier de afstemming in de besluitvorming tussen de vervoersregio’s en het 

ruimtelijk kader dat gecreëerd kan worden.  

 

• Handhaving 

Als belangrijke partner in het vergunningenlandschap en overtuigd van de meerwaarde van de 

effectieve uitvoering van alle vergunningen en vergunningsvoorwaarden, wensen de 

provinciebesturen in nauw overleg met andere stakeholders, een actieve rol en 

verantwoordelijkheid op te nemen bij het zorgen voor naleving van deze vergunningen.  



 

    50 / 60 

 

Deel 7: VVP en haar rechtstreekse partners 

 

In dit deel zetten we de samenwerking in de kijker tussen VVP en enkele belangrijke partners  

 

Arbeidszorg 2020 

 

2020 was een bijzonder jaar voor arbeidszorg en voor de 1000’en arbeidszorgmedewerkers in Vlaanderen. 

Omwille van de lockdown moesten zij verplicht thuis blijven. Ze werden maar met mondjesmaat terug 

opgestart. De werking van de VVP op vlak van arbeidszorg was dan ook grotendeels gericht op de 

ondersteuning van de organisaties op vlak van corona. Zo werd er een eerste bevraging gedaan en een 

uitvoerig rapport geschreven over de gevolgen van de lockdown en werd er een corona heropstart gids 

opgesteld. Verder werd de Rondetafel geconsulteerd met het oog op een evaluatie en een bijsturing van 

het Vlaamse arbeidszorgbeleid, dat leidde tot een voorstel inzake hervorming van het arbeidszorg beleid. 

Tot slot werd op basis van het vernieuwde registratiesysteem een rapport opgesteld met een cijfermatig 

beeld van de sector. 

Alle teksten kan men vinden via www.arbeidszorg.be  

 

 

  

Data en Analyse van de Vlaamse provincies 2020 

 
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). Het dashboard kreeg een opfrissing in 2020 door nieuwe 

symbooltjes op de tegels. 

 

 

https://www.arbeidszorg.be/wp-content/uploads/2021/03/Rapport_impact_corona_AZ.pdf
https://www.arbeidszorg.be/wp-content/uploads/2020/05/Corona-Gids-voor-de-heropstart-van-arbeidszorg-VERSIE-19-05-2020.pdf
https://www.arbeidszorg.be/wp-content/uploads/2021/03/Voorstel_hervorming_AZ_sept2020.pdf
https://www.arbeidszorg.be/wp-content/uploads/2020/08/Rapport-De-Vlaamse-arbeidszorgmedewerker-in-beeld-2018-inclusief-vergelijking.pdf
http://www.arbeidszorg.be/
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In 2020 publiceerden zij vijf nieuwe rapporten. Vier hiervan diepten het thema demografie verder uit. 

Hoewel dat het meest bevraagde thema is, was hier tot en met 2019 enkel een steekkaart van ter 

beschikking. In 2020 werd de steekkaart vervangen door een algemeen demografisch rapport, en voegden 

zij een rapport toe dat dieper in gaat op nationaliteit en herkomst. Daarnaast bieden zij ook twee nieuwe 

tabellenrapporten aan die de belangrijkste cijfers rond inwoners en huishoudens kort oplijsten. Dit 

cijferrapport over inwoners is meteen ook het meest bevraagde rapport van 2020. 

In 2020 zien zij geen spectaculaire groei van het aantal raadplegingen van de rapporten. Dit heeft enerzijds 

te maken met de extreem hoge cijfers van juni 2019, toen een rapport de pers haalde.  
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Anderzijds zien zij opvallend lage cijfers van maart tot en met juni 2020. Vanaf september zijn de 

raadplegingen weer systematisch hoger dan in 2019, met in kwartaal 4 een groei jaar-op-jaar van 67%. 

Zij zien een gelijkaardige evolutie bij de mensen die zelf raadplegingen doen in de Databank. Geen piek 

door een communicatieve meevaller, en geen groei van maart tot september.  

 

Tenslotte heeft D&A ook in 2020 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, ,… zoals de AIV trefdag, de GIS-werkgroep VVSG 

en studiedagen van de Vlaamse Statistische Autoriteit. 

• Door te participeren in werkgroepen en onderzoeken zoals de werkgroep voor datagedreven 

beleid van de Vlaamse overheid en het onderzoek naar de verspreiding van lokale statistieken.  

 

Provinciale bestuursscholen 2020 

 

De provinciale bestuursscholen blijven onverminderd de lokale besturen ondersteunen via vorming, 

kennisdeling en uitwisseling van ervaringen, zelfs in het bijzondere jaar 2020.  

Toen de COVID- crisis ervoor zorgde dat het overgrote deel van het gemeentepersoneel plots verplicht 

thuiswerkte, werden de bestuursscholen uitgedaagd om hun werking hieraan aan te passen.  

Al snel gingen ze aan de slag met tools als MS Teams, Google Meet en Zoom en brachten ze cursisten en 

docenten opnieuw samen, in ‘virtuele’ klassen. Elke school zette daarbij extra in op begeleiding van hun 

lesgevers in deze digitale manier van werken. En omdat men samen ook verder geraakt, wisselden de 

bestuursscholen goede praktijken en ervaringen onderling uit. Zo konden ze samen van dit (plotse) online 

leren ook een kwalitatief sterk verhaal maken.  
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De digitale sprong voorwaarts bood ook kansen. Audit Vlaanderen zocht een manier om de lokale 

besturen te ondersteunen in hun verplichte rapportering in het proces organisatiebeheersing. De 

bestuursscholen konden dit snel oppikken en virtueel aanbieden op 28 en 29 mei 2020. Meer dan 200 

geïnteresseerden namen deel. 

Wat begon als een ‘noodonderwijs’ evolueerde in de loop van het jaar naar meer interactieve en sterkere 

virtuele leerinitiatieven. Het online lesgeven reveleerde nieuwe mogelijkheden, die de bestuursscholen 

in de toekomst samen verder gaan exploreren.   

Ook op organisatorisch vlak bewoog één en ander in 2020. De bestuursschool van Vlaams-Brabant, het 

PIVO, kreeg een nieuwe directeur. De pensionering in 2021 van de directeur van Vonk! West-Vlaanderen 

werd in 2020 alvast voorbereid door de aanwerving van zijn opvolger.  

In het bestuursakkoord van de provincie Antwerpen ten slotte besliste de deputatie om een partner te 

zoeken die de werking van Inovant zou overnemen en bestendigen. In juni 2020 werd op de provincieraad 

de overnameovereenkomst met de AP Hogeschool goedgekeurd. Vanaf 1/1/2021 zal Inovant bijgevolg 

haar werking verder ontplooien vanuit de AP Hogeschool. 

2020 was dus een interessant jaar voor de bestuursscholen. Covid 19 dwong hen om flexibel in te spelen 

op vraag en aanbod, op het inzetten van de juiste vorm van opleiden, het vertalen van fysieke 

lespakketten in digitale pakketten, het verder bekwamen van eigen personeel en docenten in digitaal 

werken en leren. Het gemis dwong hen om in te zetten op kansen, solidariteit en opportuniteit… De 

bestuursscholen willen al hun ervaring uit 2020 benutten om in 2021 nog beter ten dienste van de lokale 

besturen te werken. 

 

Monumentenwacht Vlaanderen 2020  

 

Monumentenwacht is al bijna 30 jaar een ideale partner voor eigenaars-beheerders van onroerend 

erfgoed in Vlaanderen. Bijna 3.200 leden, met meer dan 7.500 erfgoedobjecten, doen beroep op de 

dienstverlening van Monumentenwacht. De vijf provinciale Monumentenwachten voerden in 2020 meer 

dan 1.000 inspecties uit, die resulteren in uitgebreide rapporten met aanbevelingen voor het onderhoud 

van de erfgoedobjecten. Onder het motto ‘Beter voorkomen dan genezen’ draagt Monumentenwacht zo 

in belangrijke mate bij aan de instandhouding van het Vlaamse erfgoed.  

Monumentenwacht Vlaanderen vormt al jarenlang de verbindende factor voor de vijf provinciale 

Monumentenwachten, onder meer door het organiseren van overleg en uitwisseling op verschillende 

niveaus. De koepel staat in voor een maximale eenvormigheid in de dienstverlening vanuit de provinciale 

afdelingen, en biedt onder meer ondersteuning inzake ICT en veiligheid. De inhoudelijke en praktische 

afspraken rond de samenwerking tussen de zes afdelingen van Monumentenwacht worden uitgebreid 

beschreven in de nieuwe samenwerkingsovereenkomst 2020-2025. De vijf provincies hebben in hun 

meerjarenbudget een nominatieve subsidie van elk 87.000 euro voorzien voor de werking van de vzw 

Monumentenwacht Vlaanderen.  
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Daarnaast wordt de werking van Monumentenwacht 

Vlaanderen financieel ondersteund door de Vlaamse 

overheid. Inhoudelijk kende deze samenwerking in 2020 

een vernieuwing, met de focus op de monitoring en de 

rapportage over de evolutie van de toestand van het 

onroerend erfgoed dat is aangesloten bij 

Monumentenwacht. Hiervoor werd in 2020 een eenmalige 

verhoging van de werkingsmiddelen met 40.000 euro 

voorzien. Aansluitend werd ingezet op de verdere 

ontwikkeling en flexibilisering van het databank- en rapportagesysteem, de ijking en kwaliteitszorg, de 

ondersteuning van eigenaars en beheerders, en het uitbouwen van een ‘community’.  

De adviseurs bij Monumentenwacht Vlaanderen staan in voor een permanente opbouw en uitwisseling 

van expertise bij de wachters, onder meer door het organiseren van vorming en overleg. Op inhoudelijk 

vlak werd de dienstverlening rond de verschillende disciplines in 2020 nauwer op elkaar afgestemd. Om 

nog meer in te zetten op een geïntegreerde en integrale werking, werd begin 2020 gestart worden met 

een 'pool' aan adviseurs, waarbij de aanwezige expertise optimaal en flexibel wordt ingezet. Dit systeem 

leidde tot een efficiëntere opvolging van de taken die worden uitgevoerd, zowel in functie van de 

provinciale Monumentenwachten als van de Vlaamse overheid.  

In 2020 vonden ten slotte een aantal belangrijke ontwikkelingen plaats in het databank- en 

rapportagesysteem van Monumentenwacht. Dit systeem werd tot voor kort vooral gebruikt voor de 

rapportage van bouwkundige inspecties. De uitbreiding van de inzetbaarheid van het systeem was in 2020 

gericht op molen- en interieurinspecties. Op termijn zullen zo alle inspecties van Monumentenwacht in 

hetzelfde systeem ingevoerd kunnen worden.   

De corona-pandemie had in 2020 uiteraard een zware impact op de organisatie, de werking en de 

activiteiten. Tijdens het voorbije werkingsjaar slaagde Monumentenwacht er echter relatief goed in om 

de werking snel en flexibel aan te passen aan de moeilijke omstandigheden. Het werk van de 

monumentenwachters werd door de federale overheid ook erkend als een essentiële activiteit die ook 

tijdens de pandemie kon verdergezet worden. Uiteraard ging dit gepaard met de nodige 

voorzorgsmaatregelen om de veiligheid van de medewerkers en de abonnees te garanderen.  

Het bestuur van Monumentenwacht Vlaanderen vindt aansluiting bij de commissies binnen de Vereniging 

van Vlaamse Provincies (VVP). De Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur bestaan uit de 

beleidsgedeputeerden Erfgoed van de 5 Vlaamse provincies, aangevuld met de stafmedewerker Erfgoed 

van de Vereniging van Vlaamse Provincies, die als secretaris fungeert. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de 

bevoegde ambtenaren Erfgoed van de 5 Vlaamse provincies.  

Meer weten over de werking van Monumentenwacht? Je vindt alle informatie op 

www.monumentenwacht.be. Monumentenwacht is ook actief op verschillende sociale media (Facebook, 

Instagram, Twitter).  

http://www.monumentenwacht.be/
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(mail: Tijl Vereenooghe, 27/02) 

 

 

IPKC 2020 

 

Interprovinciale samenwerking met lokale besturen 

In 2020 gaat via het IPKC een interprovinciale samenwerking tussen gemeenten en provincies officieel van 

start. Aangesloten gemeenten kunnen zo structureel en vrijblijvend terecht bij de andere provincies voor 

allerhande advisering en ondersteuning. Een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de 

respectievelijke provincie regelt deze dienstverlening conform de wetgeving overheidsopdrachten. 

In voorjaar 2020 lanceert de provincie West-Vlaanderen het IPKC aanbod voor de West-Vlaamse 

gemeenten: 
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• Op 05/03/2020 keurt de West-Vlaamse provincieraad de samenwerkingsovereenkomst goed. 

• Op 23 maart ontvangen de 64 West-Vlaamse gemeenten een brief met voorstel tot ondertekenen 

overeenkomst.  

• Op 07/06/2020 en op 10/09/2020 organiseert de Provincie West-Vlaanderen i.s.m. met het IPKC 

een informerende webinar voor de gemeenten en intercommunales (dienstverleningsaanbod en 

praktische afspraken) 

• Stand van zaken december 2020: 55 van de 64 gemeenten ondertekenden de voorgestelde 

overeenkomst  

• Een vijftal ondersteuningsvragen worden ingediend tegen eind 2020  

In de provincies Vlaams-Brabant en Limburg loopt een gelijkaardig traject. Op 10/11/2020 keurt de 

Vlaams-Brabantse provincieraad de IPKC samenwerkingsovereenkomst goed. In januari 2021 organiseert 

de provincie een informerende webinar voor gemeenten en intercommunales waarna de overeenkomst 

ter ondertekening wordt voorgelegd. In de provincie Limburg is de overeenkomst en het 

provincieraadsdossier in opmaak. 

 

Expertenwerkgroep openbare verlichting, biodiversiteit en gezondheid 

Naar aanleiding van de studiedagen openbare verlichting (2019) start het IPKC in samenwerking met 

verschillende partners een expertenwerkgroep openbare verlichting, biodiversiteit en gezondheid. Deze 

expertenwerkgroep vraagt meer aandacht voor de negatieve effecten van verlichting op de biodiversiteit 

en gezondheid binnen Vlaanderen. Verschillende acties worden in 2020 ondernomen: 

• De expertenwerkgroep zoekt naar wetenschappelijke onderbouwing en beleidsondersteunende 

instrumenten of maatregelen 

o Provincie Antwerpen vraagt twee offertes op bij het Instituut voor Natuur- en 

Bosonderzoek (verlichting & biodiversiteit) en het Provinciaal Instituut voor Hygiëne 

(verlichting & gezondheid) om een literatuurscreening (met concrete aanbevelingen) uit 

te voeren. 

o De VVP Werkgroep Natuur bekijkt of er vanuit de vijf provincies financiering voor deze 

studies kan worden voorzien 

• De expertenwerkgroep neemt gezamenlijke standpunten in voor de herziening van de Lichtvisie 

Gewestwegen en Fietssnelwegen (AWV) 

• Provincie Antwerpen (en de expertenwerkgroep) bezorgen een nota omtrent de problematiek 

rond verlichting, biodiversiteit en gezondheid aan het kabinet van minister Demir 

 

SharePoint webplatform 

Het IPKC zet in 2020 een SharePoint website op die de samenwerking met alle partners ondersteunt. Het 

departement ICT van Provincie Antwerpen biedt hiervoor de nodige ondersteuning.  
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Het webplatform: 

• Stroomlijnt de uitwisseling van diensten of advies (o.a. voor gemeenten) via een aanvraagsysteem 

• Stelt informatie ter beschikking aan het netwerk van provinciale deskundigen 
(contactpersonendatabank, presentaties, …)  

• Laat toe om thematisch gegevens uit te wisselen met specifieke contactpersonen (bv. 
expertenwerkgroep openbare verlichting, IPKC stuurgroep, …) 

Tegen eind 2020 zijn ongeveer een honderdtal accounts actief op deze omgeving. 

 

Ondersteuning lokale besturen 

Naast de verschillende acties die de stuurgroep onderneemt, worden er ook heel wat zaken uitgewisseld 

met betrekking tot de provinciale loketwerking. De stuurgroep deelt inhoudelijke kennis rond specifieke 

thema’s en stemt initiatieven (studiedagen, sprekers, agendapunten, …) op elkaar af om de loketwerking 

optimaal te laten verlopen. 
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Provinciaal Flankerend Onderwijsbeleid (PFOB) 2020 

 

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 ze zich 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. In 2020 ging er bijzondere aandacht 

naar de zomerscholen.  

 

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.  

 
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. 

 
In 2020 heeft de provincie Limburg haar STEM-beleid voorgesteld aan de andere provincies. Daarbij was 

er speciale aandacht voor Smart City 2050. Dit is en techniekproject op maat van de eerste graad secundair 

onderwijs en is gebaseerd op de nieuwe eindtermen STEM en technologische competentie. Het project 

daagt de leerlingen uit om de stad van de toekomst verder uit te bouwen en te beheren via 

informatietechnologie en het ‘Internet of Things’.  

 
Vanuit het onderwijsveld is er een vraag om dit initiatief van de provincie Limburg uit te rollen over de 
andere provincies. Er werd onderzocht welke rol het Provinciaal Flankerend Onderwijsbeleid hierin kan 
spelen.  
 

VLEVA 2020 

 

Ook in 2020 was er, ondanks corona, weer een sterke samenwerking tussen de VVP, de provincies en het 

Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (VLEVA).  

 

Elk jaar publiceert de Europese Commissie een werkprogramma met een overzicht van verschillende 

geplande initiatieven in een veelvoud aan domeinen. Samen met VVP bekijkt VLEVA welke initiatieven uit 

dat werkprogramma belangrijk zijn voor, of mogelijks een impact hebben op de Vlaamse provincies. Ook 

de provincies zelf doen daarbij hun zegje. Zo bepalen zij mee de agenda van VLEVA.  
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Vervolgens zoekt VLEVA uit hoe we hen best kunnen informeren over deze dossiers, of hoe we eventuele 

activiteiten konden ondersteunen. Het resultaat van deze oefening wordt in een operationeel plan 

gegoten. Op basis hiervan ondernam VLEVA tal van activiteiten:  

 

• Gaf tijdens elke VVP A-commissie Europa updates over de belangrijkste Europese initiatieven; 

• Organiseerde talloze infosessies, onder meer rond het nieuwe Meerjarig Financieel Kader, de link 

tussen het Europese herstelplan en Vlaamse Veerkracht, de groene en digitale transitie in Next 

Generation EU, de Boer tot Bord en Biodiversiteitsstrategie, … ; 

• Consulteerde VVP onder meer over zijn visie op het Europees Herstelplan, publiceerde de 

resultaten op zijn website en bezorgde het aan de betrokken Vlaamse ministers; 

• Beantwoorde specifieke vragen over Europees beleid of subsidies;  

• … 

 

Naast sensibilisering rond nieuwe beleidsinitiatieven, werd er ook op andere vlakken duchtig 

samengewerkt. Rond Europese subsidies bijvoorbeeld, waar ze regelmatig samen infosessies rond 

organiseerden, elk met zijn eigen expertise. En waar het netwerk met contactpunten, die zich onder meer 

in de provincies bevinden, versterkt wordt.  

 

Samen met de provincies traden ze ook uit de ‘Brussels bubble’. Zo organiseerden zij, samen met de 

provincie Antwerpen, voor het eerste en volledig digitale State of the European Union. Daarbij bereikten 

ze meer dan 10.000 mensen, met dank aan de goede samenwerking tussen VLEVA en de provincie 

Antwerpen en diens provinciale netwerk, Europahuis Ryckevelde en het Infopunt België van het Europees 

Parlement. Met provincie Oost-Vlaanderen organiseerden zij dan weer een GebEUrtenissen voor burgers 

genaamd ‘Hoe staat het nog met Europa?’.  

 

Ondertussen zaten ze ook in de provincie Limburg niet 

stil. Het bovenlokaal partnerschap dat voortvloeit uit het 

proefproject Limburg kwam op kruissnelheid en zorgde 

voor een informatiestroom die Limburgse actoren 

voedde met Europese beleidsupdates, financierings-

mogelijkheden en netwerkopportuniteiten. Een nieuwe 

meting in 2021, in opvolging van de nulmeting in 2020, 

zal de effecten en impact van dit project objectief meten. 

 

Een heel scala aan activiteiten dus. En VLEVA kijkt verder 

uit naar een vruchtbare verderzetting van de 

samenwerking in 2021! 
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   Bedankt 

voor 

het vertrouwen! 
 

 

 

 

 

 

 


