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Voorwoord
En de blikvangers van 2012 waren…
De werking 2012 kende 3 belangrijke blikvangers. Enerzijds was er de verderzetting van het project ‘interne
staatshervorming’ en anderzijds de campagne ‘provincieraadsverkiezingen’. Daarnaast veranderde de VVP van
huisstijl.
Interne staatshervorming of op weg naar een verscherpt provinciaal profiel
Tijdens het afgelopen jaar werden er heel wat bilaterale onderhandelingen gevoerd met de sectorministers wat
in het voorjaar leidde tot de uitwerking van een reeks ontwerpdecreten die in het Vlaams parlement werden
ingediend en waarrond hoorzittingen werden georganiseerd (zie verder per sector). Blikvanger daarbij was
uiteraard de wijziging in het Provinciedecreet van de provinciale missie. Vanaf 1 januari 2014 zal de werking van
de provincies m.b.t. culturele en persoonsgebonden materies immers dienen te steunen op specifieke decreten
die verder uitwerking zullen krijgen in bestuursakkoorden.
Provincieraadsverkiezingen 14 oktober 2012
De provincieraadsverkiezingen 2012 werden voorbereid in overleg met de leden van het VVP-bureau, de
communicatieverantwoordelijken van de provincies en het communicatiebureau BBDO.
De slogan van de VVP-campagne was ‘druk je stempel’ waarbij de kiezer uitgenodigd werd om mee na te denken
over het toekomstig provinciebeleid. De VVP-campagne werd gelanceerd op de VVP-inspiratiedag van 5 mei in
het provinciehuis van Vlaams Brabant. Zowel een radio- als een TV-spot werd uitgewerkt en via de regionale
zenders vanaf september uitgezonden. VVP-slogan ‘druk je stempel’ werd eveneens vertaald in een
inspiratieboekje en een affiche.
Huisstijl
De derde blikvanger was de aanpassing van de huisstijl van de VVP. Een aangepaste huisstijl drong zich op omdat
de vorige dateerde van 2000.
Voor meer info over deze drie blikvangers nodigen we u uit om het voorliggend jaarverslag door te nemen.
Naast deze blikvangers bleef in 2012 ook de reguliere werking van de VVP op peil. De inhoud van het voorliggend
jaarverslag kan daarvan getuigen. Wij zijn uiteraard daarbij al de provinciemandatarissen en personeelsleden van
de provincies dankbaar voor hun VVP-engagement. Dank zij deze inzet kan de VVP uitgroeien tot een organisatie
zoals deze momenteel is!
Bedankt hiervoor!
Raymond Van Loock

Hilde Bruggeman

Directeur

Voorzitter
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Overzicht van de legislatuur 2007 – 2012
Naast het klassiek ‘rapport’ van het afgelopen werkjaar willen we toch ook even in het verleden duiken en
nagaan wat de VVP tijdens de voorbije legislatuur gedaan heeft.
We lijsten enkele ‘topics’ op:

2007


VVP verlaat haar kantoor op het Albertinaplein om zich definitief te
vestigen in het ‘Huis van de Vlaamse provincies’ op de Boudewijnlaan 20
te Brussel.



Heel wat aandacht ging naar de onderhandelingen inzake de opmaak van
de uitvoeringsbesluiten van het nieuw provinciedecreet en de aanpassing
van het provinciedecreet.



Sectoraal werd er heel wat onderhandeld. Onder meer werd er een
‘Protocol Interbestuurlijke Samenwerking inzake wonen’ afgesloten
tussen de 3 bestuursniveaus.

Officiële opening VVP-gebouw
VVP-voorzitter J. Geuens en POV-voorzitter
F. Smeets nemen de honneurs waar

2008


VVP engageert zich in de koepel CEPLI die de
bovenlokale besturen op Europees niveau
vertegenwoordigd.



VVP organiseert een colloquium ‘Provincies
maken ruimte’. Het initiatief kreeg vertaling
in een slotverklaring.



VVP organiseert een studiedag over
‘verzelfstandiging’.



Samenwerkingsprotocol wordt ondertekend
in de sector ‘welzijn’.

VVP-delegatie (J. Geuens en J. Durnez) tekenen de CEPLI
samenwerkingsovereenkomst te Avignon
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2009


VVP overhandigt haar memorandum aan formateur Kris Peeters en bezoekt daarna alle
Vlaamse ministers.



In het kader van het Vlaamse project ‘interne staatshervorming’ wordt een samenwerking
opgestart met het Instituut voor de Overheid. Doelstelling is op een ‘wetenschappelijke wijze’ het
bevoegdhedenpakket van de provincies te screenen.



VVP organiseert een top-colloquium in samenwerking met afgevaardigden van het
maatschappelijk middenveld. Minister G. Bourgeois houdt de slottoespraak over het project ‘interne
staatshervorming’.



VVP tekent Pact 2020.

VVP-delegatie voerde onderhandelingen met de
toenmalige formateur K. Peeters (2009)

VVP-colloquium 2009 met een open dialoog met het
maatschappelijk middenveld. Toenmalig VVP-voorzitter
J. Geuens modereert

2010


VVP organiseert een tweede colloquium met het maatschappelijke middenveld ditmaal met
afgevaardigden van de socio-culturele sector.



VVP screent taken, werkt sectordossiers uit, legt accenten en gaat in onderhandeling met de
Vlaamse ministers in het kader van het project ‘interne staatshervorming’.



VVP lanceert media-campagne ‘uw 5 provincies: voor een efficiënt Vlaanderen’.
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VVP keurt nota goed ‘Naar een verscherpt profiel voor de Vlaamse provincies’.



Tweede editie van het Praktisch Handboek voor Provincierecht ziet het daglicht.

2011


VVP volgt op de voet de werkzaamheden met betrekking tot het project ‘interne
staatshervorming’ dat in de fase komt van de uitwerking van decreten.



VVP zet de toekomstige bevoegdheden van de provincies op een ‘wiskundige’ wijze uit:
o Op de x-as: van grondgebonden over gebiedsgerichte
naar persoonsgebonden taken;
o Op de y-as: van gedeelde taken met de gemeenten over
homogene taken voor de provincies naar gedeelde
taken met de Vlaamse overheid.



VVP laat zich horen in de parlementaire commissies waar het debat gevoerd wordt over de
decretale verankering van de toekomstige persoonsgebonden taken van de provincies.
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Deel 1: Vanuit de VVP-organisatie
1
1.1

Bestuursorganen
Raad van Bestuur

In 2012 was de Raad van Bestuur van de VVP als volgt samengesteld:
BRUGGEMAN Hilde, gedeputeerde Oost-Vlaanderen, Voorzitter
CLAESSENS Jos, provincieraadsvoorzitter, provincie Limburg
COUCKUYT Eddy, gedeputeerde, provincie Oost-Vlaanderen
CREMERS Walter, gedeputeerde, provincie Limburg
NAEYAERT Bart, gedeputeerde, provincie West-Vlaanderen
VERHAERT Inga, gedeputeerde, provincie Antwerpen
HERMANS An, provincieraadslid, Vlaams-Brabant
HERTOG Peter, gedeputeerde, Oost-Vlaanderen
HOOGMARTENS Marc, provincieraadslid, provincie Limburg
JIROFLEE Karin, gedeputeerde, provincie Vlaams-Brabant
MUYSHONDT Tine, provincieraadslid, provincie Antwerpen
NEEFS Ludwig, provincieraadsvoorzitter, provincie Antwerpen
ROOSE Peter, provincieraadslid, provincie West-Vlaanderen
SWINNEN Monique, gedeputeerde, provincie Vlaams-Brabant
VANDE CAVEYE Luc, provincieraadslid, provincie West-Vlaanderen
VANDEPUT Marc, gedeputeerde, VVP-ondervoorzitter, provincie Limburg
VANDER ELST Joël, provincieraadslid Vlaams-Brabant
VAN GHELUWE Patrick, gedeputeerde, provincie West-Vlaanderen
WELLENS Marc, gedeputeerde, provincie Antwerpen
WILLEMS Annick, provincieraadslid, provincie Oost-Vlaanderen
VINZENT Stefanie, secretaris Raad van Bestuur
VAN LOOCK Raymond, VVP directeur
De Raad van Bestuur kwam samen op volgende data:
23 januari; 27 februari; 19 maart; 21 mei; 18 juni en 19 november
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Raad van Bestuur
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1.2

Bureau

Het VVP-bureau, zijnde het dagelijks bestuur van de VVP, kwam tijdens het afgelopen werkjaar samen op
volgende data: 9 januari; 6 en 27 februari; 3 en 12 maart; 16 april; 7 mei; 4 juni; 2 juli; 20 augustus; 12 en 19
november; 10 december

Vlnr: de heer Raymond Van Loock, directeur VVP, de heer Patrick Van Gheluwe, gedeputeerde West-Vlaanderen, Mevrouw Hilde
Bruggeman, gedeputeerde Oost-Vlaanderen en tevens VVP-voorzitter, Mevrouw Karin Jiroflee, gedeputeerde Vlaams-Brabant, de heer
Marc Vandeput, gedeputeerde Limburg, de heer Marc Wellens, gedeputeerde Antwerpen, de heer Alexander Vercamer, gedeputeerde
Oost-Vlaanderen en de heer Jos Claessens, provincieraadsvoorzitter Limburg.

Huidige samenstelling van het VVP-bureau:
• Hilde BRUGGEMAN, voorzitter, gedeputeerde Oost-Vlaanderen
• Marc VANDEPUT, ondervoorzitter, gedeputeerde Limburg
• Karin JIROFLEE, gedeputeerde Vlaams-Brabant
• Patrick VAN GHELUWE, gedeputeerde West-Vlaanderen
• Marc WELLENS, gedeputeerde Antwerpen
• Alexander VERCAMER, adviserend lid, gedeputeerde Oost-Vlaanderen en voorzitter College van
Gedeputeerden
• Jos CLAESSENS, provincieraadsvoorzitter Limburg
• Raymond VAN LOOCK, directeur VVP
• Stefanie VINZENT, secretaris Bureau
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2
2.1

Organisatie van de VVP
Statuten

De statuten van de VVP zijn raadpleegbaar op www.vlaamseprovincies.be, VVP, VVP-statuten

2.2

3-ledige opdracht van de VVP

De core business van de VVP wordt als volgt gedefinieerd: belangenbehartiger van het provinciale
bestuursniveau in politiek Brussel, gemeenschappelijke standpunten bepalen voor zaken die van direct of
indirect gemeenschappelijk provinciaal belang zijn en de organisatie van het gemeenschappelijk optreden in
contacten met Vlaamse, federale en Europese overheden.
Daarnaast dient de VVP verder uit te groeien tot een platform voor het bevorderen van de samenwerking,
betreffende het ontwikkelen van nieuwe initiatieven, overleg, ervaring- en kennisuitwisseling tussen de vijf
provincies, inclusief het bundelen van deskundigheid.
Tot slot dient de VVP vernieuwingsprocessen en methodieken te stimuleren: gebiedsgericht werken,
opdrachthouder in projectrealisatie voor Vlaanderen, regiobestuur met regierol ten aanzien van de gemeenten,
Europese (grensoverschrijdende) ontwikkelingen….

2.3

Een slagvaardige en gezaghebbende organisatie verankerd in de vijf provincies

De Raad van Bestuur heeft het primaat van de besluitvorming en heeft als eerste opdracht hierbij te waken over
het integrale karakter van de besluitvorming.
Deze besluitvorming wordt voorafgegaan door een standpunt van de beleidsverantwoordelijken, hun deputatie
en/of de provincieraad en dient te steunen op het advies van de ambtelijke commissies.
Vooraleer de VVP kan optreden om bovenstaande opdrachten tot een goed einde te brengen moet in principe,
minstens wat het kader betreft, over elk project of standpunt een besluitvorming op het niveau van de vijf
provincies plaatsvinden.
Wat de verhoudingen met de Vlaamse Regering betreft gaat het veelal om sectorale beleidsaangelegenheden.
De VVP treedt hier op als vertegenwoordiger van de vijf provinciebesturen. Een snelle besluitvorming is aldus in
de eerste plaats gebouwd op de vakgedeputeerden en hun even snelle terugkoppeling naar de deputaties.
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2.4

Concrete besluitvormingsstructuur

Er wordt gewerkt met de volgende tweedeling: een beleidscommissie (b-commissie) enerzijds en een ambtelijke
adviescommissie (a-commissie) anderzijds. Een b-commissie is in principe samengesteld uit politici maar kan
ambtenaren uitnodigen om toelichting te geven over een welbepaald dossier. De VVP-stafmedewerker zorgt
voor de goede relatie tussen de b- en de a-commissie.

De Beleidscommissies (B-commissies)
De Raad van Bestuur bepaalt voor de lopende bestuursperiode de vaste beleidscommissies, na ruggespraak met
het College van Gedeputeerden.
De beleidscommissie adviseert, gevraagd of ongevraagd, de Raad van Bestuur omtrent de aangelegenheden die
worden behartigd in de beleidscommissie. B-commissies kunnen door de Raad van Bestuur gemachtigd worden
namens de Vereniging besluiten te nemen.
Elke beleidscommissie is samengesteld uit één vaste beleidsverantwoordelijke per provincie, aangeduid door de
deputatie. Het secretariaat en de opvolging van de b-commissies wordt verzorgd door de stafmedewerkers. De
beleidscommissies worden opgedeeld in 3 hoofdgroepen:


BESTUURSZAKEN: met accent op de algemene bestuurlijke evolutie van het provinciaal bestuursniveau wat
zich vertaalt in de opvolging van het provinciedecreet, de rechtspositieregeling, de
provinciale financiën, …



GRONDGEBONDEN TAKEN: hier komen de beleidssectoren als ruimtelijke ordening,
leefmilieu, mobiliteit, waterbeleid en buitengebied in focus te staan



BURGERNABIJE TAKEN: heeft dan weer betrekking op de beleidssectoren welzijn, cultuur,
sport, jeugd, …

De Ambtelijke Adviescommissies (A-commissies)
Essentieel is dat de ambtelijke adviesverlening goed aansluit op de beleidscommissies. Ook hier bestaat de
commissie uit één lid op directieniveau uit elke provincie. De voorzitter wordt aangesteld in samenspraak met de
leden van de commissie. De VVP-stafmedewerker belast met de gelijklopende materie is tevens lid van deze
ambtelijke adviescommissie en draagt zorg voor het verslag.

College van Provincieraadsvoorzitters
Daarnaast kwam het College van Provincieraadsvoorzitters in het kader van de ‘interne staatshervorming’
eveneens samen. Het college is als volgt samengesteld:
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de heer L. NEEFS, provincieraadsvoorzitter Antwerpen;



de heer J. CLAESSENS, provincieraadsvoorzitter Limburg;



de heer M. LOOTENS, provincieraadsvoorzitter Oost-Vlaanderen;



de heer V. LAUREYS, provincieraadsvoorzitter Vlaams-Brabant;



de heer J. de BETHUNE, provincieraadsvoorzitter West-Vlaanderen.

Het College van Provinciegriffiers
De draaischijf met betrekking tot de a-commissie is het College van Provinciegriffiers. Zelf hebben de leden van
het college bepaalde bestuurlijke taken op zich genomen:


de heer A. DE SMET, Oost-Vlaanderen (voorzitter college provinciegriffiers en van de acommissie personeel);



de heer G. ANTHIERENS, West-Vlaanderen (voorzitter van de werkgroep ‘bestuurszaken’) ;



de heer D. TOELEN, Antwerpen (voorzitter van de werkgroep management);



de heer M. COLLIER, Vlaams-Brabant (voorzitter van de a-commissie ICT, GIS en
communicatie);



mevrouw R. CAMPS, Limburg (voorzitter van de werkgroep verzelfstandiging)

Onder voorzitterschap van provinciegriffier A. De Smet kwam de A-commissie Personeel geregeld samen om het
te hebben over de sectorale akkoorden
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3

VVP personeelsbestand

Stafpersoneel
Raymond VAN LOOCK: directeur en bestuurszaken
Peter GORLE: milieu, ruimtelijke ordening, mobiliteit en GIS-ICT
Evi HERELIXKA: integraal waterbeleid, landbouw en plattelandsbeleid, natuur
Raymond VAN LOOCK (waarnemend): economie, Europa en toerisme
Hilde REKKERS: welzijn, wonen, ontwikkelingssamenwerking en erediensten
Gert JANSEN: cultuur, sport, communicatie en jeugd
Secretariaat
Stefanie VINZENT: secretaris
Lynn BRABANTS: administratief assistente

(NB: personeelsbestand op 1 januari 2013)

Arbeidsreglement
Het arbeidsreglement werd in onderling overleg met het personeel en het VVP-Bureau aangepast. Onder meer
werden de werktechnieken als ‘thuiswerk’ en ‘flexibele werkuren’ ingeschreven.
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Afscheid van …
In 2012 nam de VVP afscheid van enkele medewerkers



Afscheid van Nicole Geenens

Op 1 april deed Nicole Geenens de deur van haar secretariaat toe
na 30 jaar dienst. Nicole begon haar carrière bij de Belgische
Vereniging van Provincies in 1973. In 1991 werd ze tewerkgesteld
als secretaresse bij de Vereniging van de Vlaamse Provincies.
Bedankt Nicole voor de trouwe dienst!

Nicole zoals we ze steeds gekend hebben ‘ijverig’ aan het werk!



Afscheid van Saskia Van Laere

Saskia was bij de VVP als stafmedewerkster verantwoordelijk voor
economie, Europa en toerisme. Tijdens de afscheidsdrink bedankte
Hilde Bruggeman Saskia voor haar inzet en wenste haar heel veel
succes toe met haar nieuwe uitdaging als directeur van ‘Logeren in
Vlaanderen’, een interprovinciale organisatie.

Vlnr: gedeputeerde Karin Jiroflee, Saskia Van Laere,
gedeputeerde Hilde Bruggeman, gedeputeerde Marc Vandeput
en gedeputeerde Patrick Van Gheluwe



Tevens namen we ook afscheid in 2012 van Kathy D’Hoe (secretariaat), Jeroen Mercy, Sven
Pans en Lena Lansbergen (stafmedewerkers).
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Deel 2: Blikvangers 2012

2.1 Blikvanger ‘Interne staatshervorming’

Een belangrijk gedeelte van het voorliggend verslag gaat over de werkzaamheden die de VVP ontplooit heeft in
het kader van het Vlaamse project ‘interne staatshervorming’.
Dit project houdt volgende onderdelen in:
Planlastenvermindering
Door het Vlaams parlement werden de verschillende sectordecreten (welzijn, cultuur,sport,… gescreend op basis
van de principes van de planlastenvermindering (geen extra plannen, Vlaanderen stuurt op basis van hoofdlijnen,
plannen en rapporten worden vervat in de beleids- en beheerscyclus,…) en indien nodig bijgestuurd. Dit
onderdeel werd door het Vlaams parlement afgewerkt in het voorjaar 2012.
Regioscreening
Doelstelling: het in kaart brengen van de verschillende samenwerkingsverbanden tussen de lokale overheden om
te komen tot een vereenvoudiging van deze samenwerking.
Voor meer info over de stand van zaken van dit dossier met o.m. gegevens per provincie:
http://binnenland.vlaanderen.be/interne-staatshervorming/regioscreening
Het ligt in de bedoeling dat de gouverneurs als commissarissen van de Vlaamse regering in 2013 de nodige
opvolging zouden geven.
Taakstelling provincies
Wat de sectorbenadering aangaat zie verder. Belangrijk was dat ook de missie van het provinciaal
bestuursniveau in art. 2 van het provinciedecreet werd aangepast. Weliswaar bleven de uitgangspunten van de
oorspronkelijke missie behouden (bovenlokale taakstelling, ondersteunende taakstelling op vraag en
gebiedsgerichte samenwerking) toch werd voor de culturele en persoonsgebonden taken een verscherping tot
stand gebracht. Vanaf 1 januari 2014 zullen deze taken dienen te steunen ofwel op een wet, ofwel op een
decreet waarbij de uitoefening ervan geregeld wordt in een Bestuursakkoord. Op 3 augustus 2012 werd de
wijziging van het provinciedecreet gepubliceerd in het Belgische Staatsblad. Het aangepast artikel zal in voege
treden op 1 januari 2014 bij de opstart van de meerjarenplanning.
Voor meer info over het artikel: zie www.vlaamseprovincies.be, bestuurszaken, provincierecht, wetgevend
kader.
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Methodologie
In haar zitting van 21 december 2012 heeft de Vlaamse regering de wijze vastgelegd waarop de
bestuursakkoorden zullen geëvalueerd worden. Dit zal gebeuren om de drie jaar met aanvullend de mogelijkheid
van een jaarlijkse tussenevaluatie op basis van de meerjarenplanning, het jaarlijks budget en de toepassing van
de beleids- en beheerscyclus.
Tijdstabel
Voorjaar 2012: aanpassing art. 2 PD en decretale vastlegging provinciale taakstelling ‘cultuur en
persoonsgebonden taken’
Najaar 2012: opmaak ontwerpen van Bestuursakkoorden
Voorjaar 2013: opmaak definitieve Bestuursakkoorden
Januari 2014: definitieve implementatie van nieuwe taakstelling

·
·

2.2 Blikvanger ‘provincieraadsverkiezingen’

De officiële start van de VVP-campagne ‘provincieraadverkiezingen’ werd gegeven op 5 mei in het provinciehuis
van Vlaams Brabant.
(foto’s: zaal + bureau dat de stempel vasthoudt)
Symbool van de campagne was de stempel waarbij ‘jong en oud’ uitgenodigd worden om mee te denken en te
participeren aan het provinciaal beleid.
De campagne werd vertaald in een radio- en TV-spot die uitgezonden werd via de regionale zenders.
Tevens werd er ook een campagnebeeld uitgewerkt. Dit beeld werd o.m. inhoudelijk vertaald in een
inspiratieboekje.

Het inspiratieboekje werd uitgewerkt rond volgende thema’s:
• De provincies schrijven een nieuw hoofdstuk met aandacht
voor het verscherpt profiel van het provinciaal bestuursniveau op basis van enkele typische bovenlokale functies
• Een verscherpt profiel concreet toegepast op de
beleidssectoren
• Vragen en antwoorden m.b.t. de toekomst van het
provinciaal bestuursniveau
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2.3 Blikvanger: Huisstijl

In 1972 werd de Vereniging van de Belgische provincies opgericht. Omwille van de staatshervorming en de
federalisering van het land werd in 1991 de ‘Vlaamse Vereniging van Provincies’ opgericht die in 1994 omwille
van de splitsing van de provincie Brabant (Vlaams Brabant, Waals Brabant en Brussel Hoofdstedelijk gebied) van
naam veranderde en voortaan ‘Vereniging van de Vlaamse Provincies’ noemt.
Doorheen de tijd evolueerde ook de huisstijl van onze Vereniging.

Tot september 2000 was het embleem:

Tussen september 2000 en 2011 was het embleem:

Vanaf 2012 is het logo:
Het nieuwe logo symboliseert de samenwerking
tussen de 5 Vlaamse provincies binnen de Vereniging.
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Deel 3: Vanuit de beleidssectoren
1

Bestuurszaken

Op 14 maart kwam een IPO delegatie langs op de VVP. IPO is de collega organisatie van de Nederlandse
provincies. Uiteraard ging het over de toekomstperikelen van het provinciaal bestuur in beide landen.
Afgesproken werd om elkaar op de hoogte te houden van de evoluties wat dan ook gebeurde. In het recente
Nederlands regeerakkoord (2012) staat ingeschreven dat de provincies in de toekomst zullen opgeschaald
worden van 12 naar 4.

Ook met de Waalse collega’s van het APW werd overleg gepleegd en dit op 24 mei te Namen. In het Waals
regeerakkoord (2009) staat dat na de herziening van de artikelen 41 en 162 van de Grondwet de Waalse
provincies zouden evolueren naar ‘Bassins de vie’.

Buiten de reguliere werking van de VVP (zie sectorbespreking) waren er nog enkele specifieke ad hoc
werkgroepen actief:


‘interprovinciale databank’: deze werkgroep, met als trekkers Jean Pierre DEWAEL en Jan
DECKERS, had als doelstelling de financiële gevolgen van de interne staatshervorming in beeld te
brengen.



‘gebiedsgericht werken’: deze werkgroep had als doelstelling een insteek uit te werken voor
de beleidsprogramma’s 2012-2018.



‘provinciale regelementen’: deze werkgroep had als doelstelling de belangrijkste provinciale
reglementen interprovinciaal te vergelijken.



‘burgerparticipatie’ deze werkgroep stond in het teken van de voorbereiding van de VVPinspiratiedag van 5 mei.

In het kader van de interne staatshervorming was er permanent overleg tussen het Bureau van de VVP met
minister G. Bourgeois over het project Interne staatshervorming, meer bepaald over art. 2 PD, zijnde de missie.
Op 18 april werd hierover een hoorzitting georganiseerd in het Vlaams parlement. De VVP delegatie bestond uit
H. Bruggeman (VVP-voorzitter), L. Vansummeren (Bestuursdirecteur prov. Limburg), Geert Anthierens
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(provinciegriffier), Stefaan Desmet (financieel beheerder prov. Oost-Vlaanderen) en Raymond Van Loock (VVPdirecteur).

2

Communicatie

In het kader van de voorbereiding van de provincieraadsverkiezingen had de VVP-commissie ‘communicatie’ een
vrij druk voorjaar.
Geregeld werd er interprovinciaal overleg gevoerd over de stand van zaken van de campagne en over het
afstemmen van de VVP campagne met de eigen provinciale campagne.

3
3.1

Beleidsdomeinen
Welzijn

De werking van zowel de a- als de b-commissie welzijn stond in het voorjaar volledig in het teken van de opmaak
van de conceptnota ‘welzijn’ met daarin de vernieuwde taakstelling van het provinciaal bestuursniveau (sociale
kaart en sociale planning, netwerkvorming, impulsbeleid en territoriale homogeniteit). De werkzaamheden
werden gefinaliseerd op 12 september met een afrondend gesprek op het kabinet van minister J. VANDEURZEN.
De conceptnota werd omgezet in een ontwerp van decreet dat goedgekeurd werd op 21 december door de
Vlaamse regering . Het ontwerp dient overgeheveld te worden naar het Vlaams Parlement.
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3.1.1 Interne staatshervorming


Bestuursakkoord welzijn: De werking van zowel de a- als de b-commissie welzijn stond in het
voorjaar volledig in het teken van de opmaak van de conceptnota ‘welzijn’ met daarin de vernieuwde
taakstelling van het provinciaal bestuursniveau (sociale kaart en sociale planning, netwerkvorming,
impulsbeleid en territoriale homogeniteit). De werkzaamheden werden gefinaliseerd op 12 september met
een afrondend gesprek op het kabinet van minister J. VANDEURZEN. De conceptnota werd omgezet in een
ontwerp van decreet dat goedgekeurd werd op 21 december door de Vlaamse regering . Het ontwerp dient
overgeheveld te worden naar het Vlaams Parlement.



Toegankelijkheid en gelijke kansen: Op 15 november uitte de VVP, in een brief aan minister
SMET, haar ongerustheid over de toekomstige rol van de provincies inzake toegankelijkheid. Tijdens een
gesprek op 10 december lichtte het kabinet haar plannen toe: De technische adviesbureaus, die vandaag
instaan voor toegankelijkheidsscreenings en toegankelijkheidstechnische adviezen naar lokale besturen en
bouwheren van publiek toegankelijke gebouwen, zouden gevat worden in een Extern Verzelfstandigd
Agentschap of EVA-structuur. De provinciale steunpunten toegankelijkheid zouden ook meegenomen
worden in deze nieuwe structuur. Dit laatste was een complete verrassing.



Integratie en inburgering: Op voorstel van viceminister-president Geert BOURGEOIS werd op
20/12/12 het ontwerpdecreet over het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid definitief goedgekeurd.
Het decreet legt de doelstellingen en krijtlijnen vast van de geplande hervorming in het integratie- en
inburgeringsbeleid. Het ontwerpdecreet wordt ingediend bij het Vlaams Parlement.
De hervorming vertaalt zich in één unieke toegangspoort voor de verschillende integratie-instrumenten:
inburgeringstrajecten, sociaal tolken en vertalen, advies, praktijkondersteuning. Concreet richt men een
nieuw Extern Verzelfstandigd Agentschap (EVA) op in de vorm van een private stichting. Dit EVA brengt het
Kruispunt Migratie-Integratie samen met de provinciale onthaalbureaus, integratiecentra, sociale tolk- en
vertaaldiensten.
Het decreet voorziet in de mogelijkheid om de uitvoering van een of meer taken of kerntaken toe te kennen
aan een lokaal bestuur (gemeente of provincie), de Vlaamse Gemeenschapscommissie of een vzw. In
tegenstelling tot het voorontwerp van het decreet worden de uitzonderingen dus NIET meer vermeld! Dit
biedt misschien kansen voor onze provincies om opnieuw in beeld te komen als uitvoerder van dit beleid.
De vrees voor een overname van de provinciale werkingen door het EVA blijft terecht. Het Agentschap voor
binnenlands bestuur liet weten snel met de vzw’s, de provinciale besturen en de vakbonden overleg te
zullen plegen.
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3.1.2 Interprovinciale initiatieven
Binnen het beleidsveld ‘welzijn’ werden enkele interprovinciale initiatieven opgestart en/of verder uitgebouwd:


Sociale kaart: Er werd een gunningsprocedure opgestart met het oog op de integratie van de
huidige sociale kaart en de zorgzoeker, die beter beantwoordt aan de huidige behoeften van de
provinciebesturen en hun doelgroepen. In de loop van 2013 zal het nieuwe ‘platform welzijn & gezondheid’
operationeel zijn.



Sociale planning: Een interprovinciaal coördinator stond, samen met een werkgroep, in voor
het bevorderen van de samenwerking tussen provincies, het bundelen van de externe contacten en het
faciliteren van de technische randvoorwaarden. In 2012 werd een onderzoek gestart naar de mogelijkheden
van het stroomlijnen van de samenwerking via een gemeenschappelijke datawarehouse.



Arbeidszorg: De 5 Vlaamse provincies en provinciale steunpunten zijn actief lid van de
Rondetafel Arbeidszorg. Een VVP-stafmedewerker staat in voor de promotie van een breed maatschappelijk
draagvlak, het vormen van een brug tussen de beleidsontwikkelingen en het werkveld, het aanbieden van
een forum voor de verschillende stakeholders (via de Rondetafel Arbeidszorg), en het signaleren van
knelpunten. De totstandkoming van het W²-decreet - dat een geïntegreerd beleid beoogt vanuit welzijn,
werk en sociale economie – werd opgevolgd. Op 11 december 2012 gaven de bevoegde kabinetten een
briefing over het W²-beleidskader.



Vrijwilligerswerk: Op basis van een protocol met de Nationale Loterij financiert de VVP de
verzekering van vrijwilligers in de verschillende provincies. Een overzicht van de werking in 2012:

JAAROVERZICHT 2012
verzekerde
dagen

premie

aantal erkende
organisaties

Antwerpen

34.043

€ 8.510,75

1.675

Brussel

3.090

€ 772,50

1.611

Limburg

43.904

€ 10.976,00

1.094

Oost-Vlaanderen

49.242

€ 12.310,50

1.399
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Vlaams-Brabant

41.796

€ 10.449,00

1.739

West Vlaanderen

50.481

€ 12.620,25

1.242

TOTAAL

222.556

€ 55.639,00

8.760

In 2012 werden gesprekken gestart met de Nationale Loterij, met het oog op de aanpassing van het
protocol. Er werd een overleg opgestart met het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk en Vlaanderen met het
oog op het ontwikkelen van een nieuwe website.
Midden 2012 startte de ambtelijke adviescommissie ‘welzijn’ met de vorming van een visie over de
interprovinciale samenwerking na de interne staatshervorming. Aan de hand van insteeknota’s en
toelichtingen door specialisten uit de provincies werd een nota voorbereid, die op 7 november met de
beleidscommissie ‘welzijn’ werd besproken.

3.2

Ontwikkelingssamenwerking

Op VVP-niveau werd het project ‘Kleur Bekennen’ verder gezet.

3.3

Wonen

De interne staatshervorming stelde het beleidsdomein ‘wonen’ als een grondgebonden materie met een
opentaakstelling’. “Wonen is een grondgebonden materie en de provincies hebben verder een taak op te nemen
in het lokaal woonbeleid”, aldus minister Van den Bossche (2011). De laboratoriumfunctie die de provincies vaak
vervullen, werd bij deze gelegenheid nog eens benadrukt door de minister.
Tijdens een interambtelijk overleg (2012) werd het protocol ’wonen’ verfijnd tot de volgende actieterreinen:


De ondersteuning van het lokale woonbeleid;



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



Gegevensverzameling en –uitwisseling;



Het opzetten van nieuwe experimenten in het woonbeleid en



Het aanbieden van vorming aan ambtenaren en gerichte informatie aan particulieren.

Vlaanderen zal begin 2013 het protocol bespreken met VVSG, om daarna de besprekingen met de provincies
opnieuw op te pakken.
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Provinciale initiatieven
Tijdens de bijeenkomsten van de a-commissie wonen meldt elke provincie systematisch eigen provinciale
campagnes, specifiek overleg, nieuwe projecten of provinciale regelgeving. Een greep uit de onderwerpen en
thema’s die aan bod kwamen gedurende het kalenderjaar 2012, en die interprovinciaal bediscussieerd en
afgetoetst werden zijn de volgende:


De interne staatshervorming



Lokaal woonbeleid en informatie voor lokale besturen



Grond- en pandenbeleid



Woonmonitor



Kleinschalig wonen



Link met ruimtelijke ordening

3.4

Cultuur

Er werd tijdens het afgelopen jaar heel wat overleg gevoerd tussen de provincies onderling en tussen het
provinciaal bestuursniveau en de verantwoordelijke minister, J. SCHAUVLIEGE, en haar kabinet en administratie.
Alsook met minister G. BOURGEOIS als verantwoordelijk minister voor onroerend erfgoed.
Dit moest ook omdat op 3 februari door de Vlaamse regering het ontwerp van decreet onroerend erfgoed werd
goedgekeurd. Daarnaast werd door diezelfde regering de ontwerpdecreten cultureel erfgoed en lokaal cultureel
erfgoed op 20 april goedgekeurd.
Aan minister G. Bourgeois werd er een schrijven gericht over het feit dat de provincies niet akkoord konden gaan
met het feit dat in de toekomst de provincies niet langer beroep zouden kunnen doen op een Vlaamse
restauratiepremie voor de restauratie van hun eigen erfgoed. Over de problematiek werd overleg gepleegd op 6
juni.
Daarnaast werd er ook heel wat overleg gevoerd tussen het bevoegd kabinet en de provincies over het
kunstendecreet. Vooral de problematiek inzake de herindeling van landelijke en regionale organisaties stond
hierbij centraal.
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3.4.1 Complementair cultureel-erfgoedbeleid
Het complementair cultureel-erfgoedbeleid wordt nog steeds als een positief gegeven geëvalueerd. Dit kwam
onder meer tot uiting bij het inschrijven van het protocol in het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet 2012 onder
invloed van het Planlastendecreet. Op het halfjaarlijks overleg tussen de VVP, de VVSG en het agentschap
Kunsten en Erfgoed wordt informatie uitgewisseld, wordt het protocol geëvalueerd en worden er afspraken
gemaakt die de complementariteit tussen de drie besturen verhogen.

3.4.2 Interne Staatshervorming
Vernieuwd Kunstendecreet
In het kader van de uitwerking van een vernieuwd Kunstendecreet werd verschillende keren overlegd met het
agentschap Kunsten en Erfgoed, met vertegenwoordigers uit het veld en met de steden en gemeenten zodat ook
de rol en het engagement van de provincies als beleidsmatig en ondersteunend niveau naar voor komt. In maart
2013 plant Vlaanderen een blauwdruk van het gewijzigde Kunstendecreet voor te leggen.

Communicatiebrief naar de kunstensector
Vanaf 2014 verandert de rol van de provincie als subsidiënt van kunstenorganisaties. Er heerst hier veel
onduidelijkheid binnen de sector over. Daarom zijn de a-commissie cultuur en het kabinet van minister
SCHAUVLIEGE op 21 november overeengekomen een gezamenlijke communicatiebrief op te stellen. Deze wordt
begin 2013 voorgelegd aan de minister en de gedeputeerden cultuur.
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Bestuursakkoord onroerend erfgoed
Op 9 oktober zat de beleidscommissie cultuur samen met het kabinet onroerend erfgoed i.v.m. de inhoud het
ontwerpbestuursakkoord onroerend erfgoed. In 2013 wordt het ontwerpbestuursakkoord verder geëvalueerd
door de nieuw gedeputeerden.

Verevening
Professionele kunsten, amateurkunsten, lokaal cultuurbeleid, sociaal-cultureel volwassenenwerk:
Op 6 juli zaten de provincies samen met minister J. SCHAUVLIEGE om de transitietrajecten voor de culturele
sectoren te bespreken. De verdeelsleutels en overgangsmaatregelen werden op dit overleg besproken. Op het
kabinetsoverleg van 21 november werden deze afspraken nogmaals fijngesteld met het opzet om hierover in
2013 een finale afspraak rond te hebben.

Onroerend erfgoed:
Eind januari werd een lijst met grondgebonden bevoegdheden waar er nood is aan afspraken tussen het Vlaamse
niveau en de provincies voorgelegd aan het kabinet en bezorgd aan het Departement Bestuurszaken. Een
volgende stap was de uitwerking van een transitietraject per beleidsdomein. Dit resulteerde in de nota
provinciale taakstelling van 13 april. Op 6 juni volgde een overleg met minister G. BOURGEOIS met deze nota als
eerste uitgangspunt.

Monumentenwacht Vlaanderen
De koepelorganisatie van de provinciale monumentenwachtverenigingen wordt in navolging van het Witboek
Interne Staatshervorming overgedragen aan de provincies. Een traject, begeleid door Levuur, is sinds oktober
lopende om een eenvormig een gedragen standpunt te ontwikkelen naar inhoud en verdeling van de kerntaken
in de toekomst. Deze oefening moet landen tegen Pasen 2013 waarna dit technisch en structureel vertaald moet
worden voor 2014.

3.5

Jeugd

3.5.1 Interne Staatshervorming
Bestuursakkoorden
Doorheen 2012 is er meermaals overleg geweest met het kabinet SMET betreffende de bestuursakkoorden. In
2013 wordt het ontwerpbestuursakkoord verder geëvalueerd door de nieuw gedeputeerden.
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3.5.2 Jeugdverblijfcentra
In een ontwerpnota aan de Vlaamse regering wordt de aanpak van de zonevreemde jeugdverblijfcentra verder
geconcretiseerd en de opmaak van een afwegingskader voor zonevreemde jeugdverblijfcentra wordt
voorgesteld. Dit heeft als gevolg dat er op elk bestuursniveau een verdere aanpak moet gerealiseerd worden. Bij
deze aanpak worden de gemeenten en provincies betrokken.
De provinciale jeugddiensten werken een gemeenschappelijk verhaal uit dat zij zullen voorleggen aan de acommissie ruimtelijke ordening en aan de bevoegde gedeputeerden.

3.6

Sport

Het ontwerp van sportdecreet m.b.t. de provinciale taakstelling voor de provincies werd goedgekeurd op 27
april.

Op 30 mei werd er een hoorzitting georganiseerd in het Vlaams parlement over de ontwerpdecreten cultuur,
sport en jeugd. Voor de VVP namen het woord: deputeerde G. PERTRY, (voorzitter van de beleidscommissie
cultuur), Tom VANTHIENEN (voorzitter van de a-commissie cultuur), Erik TJAMPENS (voorzitter a-commissie
jeugd) en Raymond VAN LOOCK (VVP-directeur voor wat betreft het luik sport). Voorafgaand was er ook een
overleg met minister J. SCHAUVLIEGE.

3.6.1 Interne Staatshervorming
Bestuursakkoord Sport
24 oktober heeft de beleidscommissie sport haar suggesties op het bestuursakkoord geformuleerd. Deze werden
daags nadien doorgestuurd naar het kabinet sport. In 2013 wordt het ontwerpbestuursakkoord verder
geëvalueerd door de nieuw gedeputeerden.
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Vlnr: Tom Van Look, gedeputeerde Koen Helsen, Raymond Van Loock,
gedeputeerde Hilde Bruggeman, Willem Vandenhoeck, Leon Vanderstraeten

Vlabus
Vanaf 2014 zal Vlabus1 volledig naar Vlaanderen gaan. De gedecentraliseerde werking komt hiermee in het
gedrang. De provincies werken dan ook aan overgangsmaatregelen opdat de goede werking van Vlabus
gegarandeerd blijft.

3.6.2 G-sport
Het decreet Lokaal Sportbeleid dat bekrachtigd werd door de Vlaamse regering op 6 juli 2012 bepaalt dat Gsport een belangrijke taakstelling voor de provincies is. Op 8/16/30 april werd de nota ‘G-sport Vlaanderen en de
oprichting van het Steunpunt G-sport Vlaanderen’ opgesteld. Deze werd voorgelegd aan de gedeputeerden sport
en aan de RvB van de VVP waarop beslist werd een formele subsidieaanvraag in te dienen bij het departement
CJSM voor de opstart van het steunpunt. Op 29 juni kende de regering de subsidie toe aan de VVP.
De VVP is het officiële aanspreekpunt terwijl APB Sport2 de huisvesting en de logistieke ondersteuning op zich
neemt. Er werden drie werknemers aangeworven die sinds september de opdracht van het steunpunt uitvoeren.

1

Vlabus: Vlaams Bureau voor Sportbegeleiding VZW

2

APB Sport: Autonoom Provinciebedrijf Sport provincie Antwerpen
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3.7

Platteland

3.7.1 Uitvoering PDPO II
Het Vlaams programma voor Plattelandsontwikkeling, PDPO II, draaide in 2012 op volle toeren, zowel wat het as
3 gedeelte als het Leadergedeelte betreft. Binnen het overleg met de a-commissie en de Vlaamse
landmaatschappij (VLM), beheersdienst voor het PDPO-programma, werd de projectwerking nauwlettend
opgevolgd. Op het Toezichtscomité van 20 april werd een financiële wijziging aan PDPOII voorgesteld. Er werd
afgesproken om extra 460.000 EUR naar de gebiedsgerichte werking van de provincies over te hevelen.

A-commissie Platteland

3.7.2 Voorbereiding PDPO III
Op 9 oktober 2011 lanceerde de Europese commissie een voorstel van nieuwe verordening, die de periode 20142020 zal bestrijken. Naast de analyse van de wetgevingsvoorstellen werd samen met VLM gestart met een
globale evaluatie van PDPO II. Dit mondde uit in een gezamenlijke nota met een aantal aanbevelingen voor PDPO
III. Op de beleidscommissie op 18 juni was de kabinetschef van Minister-President K. PEETERS aanwezig. De
kabinetschef lichtte toe dat men in de volgende programmaperiode wil gaan voor continuïteit.

3.7.3 EU-cohesiebeleid 2014-2020
Vijf fondsen, in het bijzonder de structuurfondsen (Cohesiefonds, Europees Sociaal Fonds (ESF) en Europees
Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)), het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO)
en het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV), werken vanaf 2014 samen in één
Gemeenschappelijk Strategisch Kader (GSK) met het oog op een sterkere onderlinge afstemming van de fondsen.
Op 27 juni was er overleg op het kabinet van Minister-President K. PEETERS met de gedeputeerden, leden van
departementen en agentschappen, VVSG en VVP i.v.m. de voorbereiding van het gemeenschappelijk strategisch
kader 2014-2020.
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3.7.4 Vlaams Plattelandsbeleidsplan
In het kader van de uitwerking van een Vlaams plattelandsbeleidsplan was er overleg tussen VLM en de acommissie platteland. De lokale besturen vinden in dit beleidsplan de Vlaamse doelstellingen en specifieke
Vlaamse instrumenten en acties voor de periode 2013-2015 op het vlak van plattelandsbeleid waarop zij zich
kunnen inspireren om een eigen, gebiedsgericht beleid te ontwikkelen.

3.7.5 Platform voor plattelandsonderzoek
Op 6 juli vond de startvergadering van het platform voor plattelandsonderzoek plaats. Bij de uitbouw van het
Platform voor plattelandsonderzoek zullen de Vlaamse overheid, de universiteiten, de onderzoeksinstellingen en
de hogescholen, VVP en VVSG rond de tafel gaan zitten. Deze samenwerking moet bijdragen tot een goede
doorstroming van kennis, inventariseren van bestaand onderzoek en het formuleren van een onderzoeksagenda.

3.8

Landbouw

3.8.1 Machtiging landbouwdatabank
Teneinde het provinciaal landbouwbeleid te onderbouwen, is er nood aan exacte gegevens en cijfers zowel over
landbouwbedrijven, als wat veebezetting en gebruik van de percelen betreft. Alle bedrijfs- en perceelsgegevens
zijn gecentraliseerd in de unieke GBCS-databank die beheerd en gebruikt wordt door het Agentschap voor
Landbouw en Visserij (ALV). Er werd door de a-commissie landbouw een machtigingsaanvraag voorbereid en
voorgelegd aan de verschillende deputaties. Na goedkeuring van het dossier door de Vlaamse
Toezichtscommissie kunnen de provincies deze gegevens gebruiken voor hun wettelijk vastgestelde taken van
visievorming, opmaak, advisering en goedkeuring zoals omschreven in de Codex Ruimtelijke Ordening en het
Decreet betreffende de milieuvergunningen.

3.8.2 Omvorming landbouwkamers
Het witboek bevat inzake landbouw ook één doorbraak, nl. D69 de omvorming van landbouwkamers naar
provinciale adviesraden. In vier van de vijf provincies geven de landbouwkamers enkel advies, alleen de provincie
Oost-Vlaanderen heeft in de landbouwkamer ook een projectwerking lopen, waarvoor een oplossing moet
komen.
Momenteel ligt dit dossier stil wegens overleg tussen het federale en Vlaamse niveau.

3.8.3 Europese steunmaatregelen
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Er vond interprovinciaal overleg plaats en overleg met het Vlaamse niveau betreffende de aanmelding van
provinciale landbouwmaatregelen bij Europa. Er werd afgesproken dat de provincies zich voor toekomstige
steunmaatregelen tegen 2013 in orde stellen via de Europese staatssteunregelgeving.

A-commissie Landbouw

3.9

Natuur

3.9.1 Bosgroepen en regionale landschappen
In uitvoering van doorbraak 64 worden zowel bosgroepen als regionale landschappen voor erkenning,
subsidiëring en opvolging onder de bevoegdheid van de provincies gebracht.

Overleg met het Agentschap Natuur en Bos
De gedeputeerden bevoegd voor milieu kwamen in 2012 twee maal samen met het management van ANB, dat
hiertoe door de minister werd gemachtigd (nl. op 23/1 en 29/6). Daarnaast was er in de periode april-juni 2012
veelvuldig overleg tussen provinciale ambtenaren en ambtenaren van ANB in een denktank en technische
werkgroep.
Op 17 september 2012 werd er een overleg met de Bosgroepen en de Regionale Landschappen, ANB en de
provincies georganiseerd. Tijdens dit overleg kon elke partij zijn standpunten en visie toelichten.

Overleg Agentschap Onroerend Erfgoed
Er zal een bestuursakkoord Onroerend Erfgoed worden afgesloten om de nadere modaliteiten te bepalen rond
onder meer het opnemen van taken in het kader van algemene landschapszorg. Dit ontwerp-bestuursakkoord
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werd op 9 oktober besproken op het kabinet van minister G. BOURGEOIS.

3.9.2 Instandhoudingsdoelstellingen
VVP maakte deel van de Vlaamse werkgroep Implementatie, voorgezeten door ANB, waarin nagegaan wordt hoe
Vlaanderen de komende jaren wil werken aan de gunstige staat van instandhouding van beschermde soorten en
leefgebieden. De conclusies daarvan worden neergeschreven in een Implementatienota die begin 2013 wordt
voorgelegd aan de Vlaamse regering.

ANB wil via bilateraal overleg NATURA2000 samenwerkingsovereenkomsten met de provincies afsluiten om vast
te leggen hoe de provincies de instandhoudingsdoelstellingen kunnen helpen realiseren (via afstemming van hun
regulier beleid op IHD via natuurverbindingsprojecten, soortenbeschermingsprogramma’s, waterbeleid, , …). Er
was hierover interprovinciale afstemming in de VVP-werkgroep natuur.

3.10

Water

3.10.1 Interne staatshervorming
In 2012 werd volop verder gewerkt aan de uitwerking van doorbraak 63 ‘Waterbeleid- en beheer’. Vlaams
minister J. SCHAUVLIEGE wou in eerste instantie via pilootgebieden tot criteria komen voor een mogelijke
bevoegdheidsherverdeling van de onbevaarbare waterlopen. De verschillende vergaderingen die per
pilootgebied zijn doorgegaan leverden heel wat nuttige info op maar een evaluatierapport werd nooit opgesteld.
De VVP heeft daarom begin februari 2012 zelf een aantal vaststellingen en aanbevelingen overgemaakt aan de
minister met de vraag deze mondeling te komen toelichten.
Op 27 maart 2012 heeft de minister in het Vlaams Parlement aangegeven dat zij een code van goede praktijk
wenst op te stellen voor de bevoegdheidsherverdeling van de onbevaarbare waterlopen. Volgens haar konden er
door de grote verscheidenheid immers geen conclusies getrokken worden uit de pilootoefening in 7
deelbekkens.
In april heeft het kabinet van de minister dan richtlijnen gegeven aan VMM omtrent de verdere aanpak van D63,
vanuit de vaststelling dat er een duidelijke vraag naar upgrading leeft bij heel wat lokale besturen.
Op 3 bilaterale overlegmomenten in mei/juni 2012 tussen VMM en resp. VVP, VVSG en VVPW is beslist om voor
de uitwerking van doorbraak 63 werkgroepen op te richten met als resultaat het opstellen van een draaiboek.
Daarin worden de procedures besproken, de vereiste aanpassingen aan de wet van de onbevaarbare waterlopen
en worden afspraken inzake eigendomsoverdracht en timing gemaakt. De mededeling aan de Vlaamse Regering
(21/12/2012) door minister J. SCHAUVLIEGE betekent dat er een draagvlak voor het stappenplan bestaat.
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3.10.2 Integraal waterbeleid
Het ontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het
integraal waterbeleid werd op 20/07/12 principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering. De wijziging van het
decreet Integraal Waterbeleid heeft in de eerste plaats tot doel de planning, de overlegstructuren en de
procedures van het integraal waterbeleid te vereenvoudigen. Belangrijkste wijzigingen voor de provincies zijn:
afschaffing van de waterschappen, integratie van de waterschapssecretariaten in de bekkensecretariaten,
vertegenwoordiging van de provincies in het dagelijks bekkenbureau via 2 mandatarissen (op voorwaarde dat zij
provinciepersoneel ter beschikking stellen in het bekkensecretariaat), vertegenwoordiging van de provincies in
de algemene bekkenvergadering.

3.10.3 Polders en wateringen
De uitwerking van doorbraak 61 in het witboek, dat enerzijds bestaat uit fusies/afschaffingen van polders en
wateringen en anderzijds uit aanpassing van de wetgeving, stond in 2012 on hold. Een aantal fusies en
afschaffingen met een draagvlak werden wel uitgevoerd.

3.10.4 Integratie sectorale machtiging
Op 20 april 2012 is het Decreet van 23 maart 2012 tot wijziging van de wet van 5 juli 1956 betreffende de
wateringen, van de wet van 3 juni 1957 betreffende de polders, van de wet van 28 december 1967 betreffende
de onbevaarbare waterlopen, wat betreft de integratie van toestemmingen en machtigingen in de
stedenbouwkundige vergunningverlening en tot wijziging van het decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling
en realisatie van de rooilijnen, wat betreft de regeling betreffende de achteruitbouwstrook en de nog niet
gerealiseerde rooilijn in het Staatsblad verschenen. Met dit decreet wordt de machtiging voor het uitvoeren van
buitengewone werken van verbetering of van wijziging aan onbevaarbare waterlopen geïntegreerd in de
stedenbouwkundige vergunning. Een gunstig advies van de deputatie (voor waterlopen van de tweede en derde
categorie) of van de Vlaamse Regering (voor waterlopen van de eerste categorie) geldt voortaan als machtiging.
Naar aanleiding van dit decreet werden volgende zaken uitgevoerd binnen de ambtelijke commissie water:


Opmaak uniforme brief voor de colleges van Burgemeester en Schepenen waarin decreet
wordt aangekondigd en afspraken worden toegelicht



Opmaak uniform sjabloon voor aanvraag machtiging (niet vergunningsplichtige werken)



Overleg met het Vlaams Gewest (Dep. Ruimtelijke Ordening en VMM) voor de opmaak van
een verplichte dossiersamenstelling bij werken aan waterlopen.
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3.10.5 Werkbezoek Vlaams-Brabant
Om innovatieve projecten te tonen en ervaringen erover uit te wisselen organiseert de a-commissie jaarlijks 1
werkbezoek. Dit keer was de provincie Vlaams-Brabant gastheer. We bezochten op 4 juni 2012 het
demonstratieproject niet-kerende bodembewerking te Vollezele, een erosieproject te Galmaarden en het
overstromingsgebied Nekkerbos te Grimbergen.

3.10.6 Vormingsdag
Op 22 november werd door de a-commissie water een vormingsdag georganiseerd met als thema “Onderhoud
van onbevaarbare waterlopen”. Naast de ervaringen van de verschillende provincies, kwam ook het onderhoud
van waterlopen in Nederland aan bod en stelde het Agentschap Natuur en Bos de nieuwe code van goede
natuurpraktijk voor.

Vormingsdag met als thema “Onderhoud van onbevaarbare waterlopen”

3.11

Economie

Volgende thema’s beheersten de agenda:


Opmaak samenwerkingsakkoord ‘klein handel’ in overleg met het kabinet van minister K.
PEETERS;



Opmaak intentieverklaring acquisitiebeleid in overleg met het kabinet van minister K.
PEETERS;



Opmaak afsprakennota ondernemerschap in overleg met het kabinet van minister K.
PEETERS;
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Opvolging van het EFRO-project ‘administratieve vereenvoudiging’ ontwikkeld door DELOITTE



Overleg ‘sociale economie’ en ‘arbeidszorg’ in overleg met het kabinet met minister F. VAN
den BOSSCHE

3.11.1 Bestuursakkoord ondernemerschap
Op 10 januari vond een overleg plaats tussen Agentschap Ondernemen (AO) en de leden van de a-commissie
i.v.m. de inhoud van een bestuursakkoord ondernemerschap. Aansluitend dienden de provincies op 3 februari
een inventarisatie van “startersbegeleiding” in bij AO. Op 2 mei diende de VVP een ontwerp van
bestuursakkoord “ondernemerschap” in ter voorbereiding van de interkabinettenwerkgroep. Op 4 juli ontvingen
de provincies een ontwerpbestuursakkoord van AO en van het kabinet, dat op 7 september besproken wordt.

3.11.2 Sociale economie
In het kader van de bespreking van het ontwerp van decreet betreffende de ondersteuning van het
ondernemerschap op het vlak van de sociale economie op 25 januari 2012 werd het VVP-standpunt van 2011
aan de commissieleden uitgedeeld. Naar aanleiding van het overleg met Heiko Van Muylder (kabinet Freya Van
den Bossche) medewerkers van het departement WSE op 22 maart diende de VVP een insteek voor de inhoud
van een bestuursakkoord SE en arbeidszorg in op 10 mei.

3.11.3 Deelname VVSG-trefdag
Vanuit het beleidsdomein economie voorzag men info op de VVP-stand van de VVSG-trefdag van 29 maart over
het EFRO-project administratieve vereenvoudiging en de provinciale platforms detailhandel.
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3.11.4 VVP-nota lokaal economisch beleid
Op 16 april werd de VVP-nota lokaal economisch beleid en een begeleidende brief verstuurd naar MP K. Peeters
i.v.m. invulling van het samenwerkingsakkoord detailhandel. Er werd een voorstel van EFRO-project ingediend
voor een Vlaams kenniscentrum detailhandel i.k.v. een actieplan waarmee elk van de 5 provincies tegemoet
komt aan haar opdracht om een generieke dienstverlening te voorzien voor de 308 gemeenten in Vlaanderen.

3.11.5 EFRO-project administratieve vereenvoudiging
Het project is op 8 juni opgeleverd aan de provincies. Op 27 maart gaf Stijn Vandeweyer een presentatie i.v.m.
de resultaten van de studie aan vertegenwoordigers van Agentschap Ondernemen en de dienst Wetsmatiging
(Bernard De Potter, adm. gen. AO, Ellen Vermoesen, Sarah Spiessens en Leander Price). De dienst wetsmatiging
doet een visie-oefening in april/mei en stelt voor een vervolgoverleg te plannen.

3.11.6 Decreet ruimtelijke economie
Op vraag van de VVP werd de memorie van toelichting bij artikel 16 aangepast en waar de instanties worden
opgesomd die een onteigeningsmachtiging kunnen verkrijgen, uitdrukkelijk verwezen wordt naar het organiek
decreet op de POM’s3, met de toelichting dat dit decreet inhoudt dat de POM’s aangewezen zijn als instanties
die een onteigeningsmachtiging kunnen verkrijgen voor de (her)aanleg van bedrijventerreinen, hun
toegangswegen en de bijkomende infrastructuur voor die terreinen.

3.11.7 Vleva-cahier “Industrieel beleid en innovatie”
Naar aanleiding de Vleva4-redactieraad van 15 maart over het Vleva-cahier “Industrieel beleid en innovatie”
bereidde de a-commisie de VVP-bijdrage voor.

3.11.8 Provinciale acquisitieplatformen
Op 11 mei 2012 herhaalde de VVP het VVP-voorstel bij adm. gen. van AO, Bernard De Potter, om een paragraaf
in de intentieverklaring van de provinciale acquisitieplatformen in te bouwen i.v.m. de oprichting van een
interbestuurlijke cel n.a.v. het witboek Interne Staatshervorming.

3

POM: Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij

4

VLEVA: Vlaams-Europees verbindingsagentschap
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3.12

Toerisme

3.12.1 Overleg kabinet decretale verankering toerisme
Tijdens een overleg op 30 maart 2012 met kabinetschef M. Andries werd besproken hoe de decretale
verankering van de provinciale toeristische werking kan georganiseerd
worden. De kabinetschef raadde aan in eerste instantie het Vlinderakkoord
af te wachten. In tweede instantie vindt hij het een werkbare piste om het
decreet op de toeristische samenwerkingsverbanden aan te passen en
eventueel te beschouwen als "decreet voor lokaal en provinciaal toeristisch
beleid".

3.12.2 Persconferentie Logeren in Vlaanderen
De VZW Logeren in Vlaanderen lanceerde op 27 april 2012 de nieuwe aanpak voor Vlaanderen Vakantieland
vanaf 2013. De nieuwe aanpak is het resultaat van een taakafspraak tussen Minister voor Toerisme Geert
Bourgeois, Toerisme Vlaanderen en de provinciale toeristische organisaties. In het kader van het Witboek van de
Vlaamse Regering zullen de provincies en Logeren in Vlaanderen zich vooral toespitsen op de
binnenlandmarketing terwijl Toerisme Vlaanderen in de toekomst nog sterker zal inzetten op de
buitenlandmarketing. Vanaf 2013 krijgt de succesvolle arrangementenbrochure Vlaanderen Vakantieland een
tweede leven onder de naam Logeren in Vlaanderen Vakantieland.

3.12.3 Sectoroverleg
In het kader van de campagnes en de publicatie “Logeren in Vlaanderen vakantieland” hadden de PTO5directeurs overleg met sectororganisaties en partners (Kampeersector, HoReCa Vlaanderen, toeristische steden,
365) om een mogelijke versterkte samenwerking te bekijken (10.5, 16.5, 14.6, 26.6, …).

3.12.4 Forum Vlaamse regio’s
Tijdens het Forum Vlaamse regio’s op 5 juni 2012 in Bokrijk, brainstormden alle partners in de toeristische sector
in Vlaanderen over een aantal belangrijke thema’s zoals het impulsprogramma Vlaamse regio’s, publiek-private
digitale interactie, buitenlandmarketing, lokaal en regionaal onthaal, erfgoed, netwerking voor ondernemers,
toeristisch-recreatief aanbod via routestructuren, … De PTO’s organiseerden de verschillende workshops.

5

PTO: Provinciale Toeristische Organisatie
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3.12.5 VRT-contract Vlaanderen vakantieland
Op 25 juni 2012 ondertekenden de gedeputeerden toerisme het contract met de VRT i.v.m. financiering van het
televisieprogramma Vlaanderen Vakantieland voor de periode 2012-2015.

3.12.6 Digitaal marketingplatform
De provincies zien veel voordelen in één gemeenschappelijk provinciaal dataplatform, dat fungeert als
marketingdatabank en gekoppeld is aan de Vlaamse kruispuntdatabank. Goede praktijkvoorbeelden zijn
“Toerisme werkt” (Limburg) en “Windatabank” (West-Vlaanderen). Op verschillende tijdstippen was hierover
overleg tussen de provincies en Toerisme Vlaanderen.

3.12.7 Onthaalnota TVL
Op 26 juni 2012 nodigden de PTO-directeurs adm. gen. van Toerisme Vlaanderen, Peter De Wilde, samen met
afd. hoofd kennis en kwaliteit, Jan Van Praet, uit om de Vlaamse onthaalnota te bespreken. Een schriftelijke
reactie door de provincies volgt begin september (zie punt 8.)

3.12.8 Impulsprogramma Vlaamse regio’s
Tijdens een bespreking met kabinetschef M. Andries op 25.6.2012 stelden de gedeputeerden toerisme tegen
begin september een nota “Impulsprogramma Vlaamse regio’s” in het vooruitzicht over hefboomprojecten incl.
onthaal en digitaal marketingplatform/databeheer.

3.13

Europa

3.13.1 Vleva-briefings
Tijdens de bijeenkomsten van de a-commissie Europa vond er geregeld een briefing plaats door Vlevamedewerkster Joke Hofmans i.v.m. de Europese actuele dossiers.

3.13.2 ESF
Op 27 maart nodigde de a-commissie Europa Louis Vervloet, ESF, uit voor een stand van zaken i.k.v. het EUcohesiebeleid 2014-2020.
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3.13.3 EFRO
In het kader van de bespreking van de EFRO-projecten tijdens de huidige programmaperiode tijdens het Comité
van Toezicht nodigde de a-commissie Europa vertegenwoordigers van Agentschap Ondernemen (B. De Potter,
M. Defrenne, D. Grzegorzewski) uit op 20 juni om de VVP-afspraken af te toetsen.

3.13.4 EU-cohesiebeleid 2014-2020
Op 27 juni vond een overleg plaats met o.a. leden van kabinetten, departementen, agentschappen, VVSG en VVP
i.v.m. het voorbereidingstraject van het gemeenschappelijk strategisch kader 2014-2020 (GSK). Tegen begin
september bereidt de VVP een nota met inhoudelijke input t.a.v. de verschillende programma’s en thema’s voor.

3.13.5 Cepli
Op 3 juli organiseerde de VVP samen met APW (Association des Provinces Wallonnes) de politieke conferentie
van Cepli6, de Europese koepelorganisatie van lokale intermediaire besturen, waar VVP lid van is. De conferentie
over “Lokale democratie – het kloppend hart van multilevel governance” vond plaats in samenwerking met het
Comité van de Regio’s en het Congres van Lokale en Regionale Overheden (Raad van Europa).

Op 3 juli verdedigde gedeputeerde Hilde Bruggeman als VVP-voorzitter de Vlaamse
provincies op de CEPLI-studiedag

6

CEPLI: Europese koepelorganisatie van lokale intermediaire besturen
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3.14

Omgevingsvergunning en Permanente vergunning

Interne Staatshervorming


Omgevingsvergunning

In het Witboek wordt verwezen naar de mogelijkheid om te komen tot een unieke vergunning: het
samensmelten van de stedenbouwkundige - en de milieuvergunning voor inrichtingen/activiteiten waarvoor
zowel een stedenbouwkundige - als een milieuvergunning nodig zijn. Op 23 december 2011 werd door de
Vlaamse regering een conceptnota over “de invoering van de omgevingsvergunning” goedgekeurd. Bij die
conceptnota bepaalde de VVP (gemeenschappelijke beleidscommissie Milieu en Ruimtelijke Ordening) op 27
februari 2012 een standpunt met in essentie volgende opmerkingen:
o

Het is een declasseringsverhaal (een verschuiving klasse 1 vergunningen waarvoor de
provincies bevoegd zijn naar klasse 2 vergunningen waarvoor de gemeenten bevoegd zijn) en dit
zonder duidelijke criteria.

o

Tijdswinst, kostenbesparing, reductie van de administratieve lasten zijn onduidelijk.

o

Het goed werkend systeem van milieuvergunningen wordt verlaten.

o

Er geen vaste beslissingstermijn meer is.

o

Er geen overzicht is van de verschillende procedures en processen.

Op 6 juli 2012 keurde de Vlaamse regering bij die conceptnota, op basis van o.a. de ontvangen standpunten en
adviezen een Addendum goed waarin een traject voor de verdere uitwerking van de Omgevingsvergunning
werd uitgezet. De declassering van de klasse 1 vergunningen en de gesloten lijst van projecten ruimtelijke
ordening voor o.a. de provincies staan daarin centraal. Het was de bedoeling van de Vlaamse regering tegen 31
oktober 2012 over een lijst van te declasseren vergunningen en provinciale projecten te beschikken.
Aan de hand van een brief van de gedeputeerden F. SMEETS (voorzitter van de VVP – beleidscommissie Milieu)
en Patrick VAN GHELUWE (voorzitter van de VVP – beleidscommissie Mobiliteit) werd aan de bevoegde
ministers J. SCHAUVLIEGE en Ph. MUYTERS gevraagd om deze lijsten niet definitief door de Vlaamse regering te
laten vaststellen, maar terug te koppelen met de nieuwe gedeputeerden om die manier te zorgen voor een
draagvlak. Deze lijsten werden echter wel als “Mededeling” besproken op de vergadering van de Vlaamse
regering van 21 december 2012.
Tijdens een overleg van de VVP met mevrouw I. JACOBS (kabinetschef van minister P. MUYTERS) op 29
november 2012 werd afgesproken te zoeken naar een mogelijkheid waarbij de gedeputeerden verantwoordelijk
voor Ruimtelijke Ordening, voor de agendering van het ontwerp van decreet op de Omgevingsvergunning op de
Vlaamse regering, bij dat ontwerp een standpunt kunnen bepalen en de provincies zowel ambtelijk als
beleidsmatig nauwer kunnen worden betrokken bij de totstandkoming van de Omgevingsvergunning.
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Op een vergelijkbaar overleg met de heer M. BOODTS (raadgever van minister J. SCHAUVLIEGE) op 11 december
2012 werd een gelijkaardig pleidooi gehouden.
Beide overlegmomenten leidden tot de afspraak dat op 21 januari 2013 een gezamenlijk overleg van beide
ministers met de gedeputeerden verantwoordelijk voor Milieu en voor Ruimtelijke Ordening zal doorgaan.

Gezamenlijke beleidscommissie Milieu en Ruimtelijke Ordening



Permanente milieuvergunning

Op 23 december 2011 keurde de Vlaamse regering de conceptnota over de “Permanente milieuvergunning”
goed. Om de integratie (zie hoger Omgevingsvergunning) van de bouwvergunning (eeuwigdurend) en de
milieuvergunning (beperkt tot 20 jaar) mogelijk te maken dient er een permanente milieuvergunning te komen.
27 februari 2012 keurde de gemeenschappelijke beleidscommissie Milieu – Ruimtelijke Ordening bij die
conceptnota een standpunt goed. Daarin wordt gesteld dat de permanente vergunning de aanzet kan zijn tot de
hertekening van het milieuvergunningenbeleid in Vlaanderen, maar dat de koppeling met de
omgevingsvergunning hiervoor niet noodzakelijk is. Cruciaal is dat het pro-actieve vergunningenbeleid van de
provincies moet behouden blijven. Deze conceptnota werd later door de Vlaamse regering verder verfijnd in een
Addendum (20 juli 2012) waarin verder wordt verduidelijkt hoe de evaluatie van permanente vergunningen kan
verlopen. Daarbij werd geen taak voor de provincies voorzien.
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3.15



Milieu

Samenwerkingsovereenkomst Milieu

Het Witboek over de Interne Staatshervorming stelt dat de Samenwerkingsovereenkomst milieu na afloop ervan
(eind 2013) niet meer wordt verlengd.
Over de toekomst na die afloop ging op 15 juni 2012 een overleg door tussen de VVP (Frank SMEETS, Frank DE
MULDER, Peter GORLE) en het kabinet van minister SCHAUVLIEGE (Jan WINTERS, Hugo GEERTS). Op dat overleg
wordt het idee van een interprovinciaal kenniscentrum aangekaart als middel om de gemeenten te
ondersteunen, met hen samen te werken (projectmatig). Tevens wordt gepolst naar mogelijke middelen voor
personeel.
Op 28 november 2012 verklaarde minister J. SCHAUVLIEGE dat er voor de provincies samen 1 miljoen euro (op
jaarbasis) ter beschikking zal worden gesteld voor projectmatige samenwerking op basis van Europese en
Vlaamse milieubeleidsdoelstellingen.



Bundeling Bovenlokale bezoekers – en NME – centra

Op 23 januari 2012 ging een overleg door tussen de provincies en ANB (mevrouw Marleen EVENEPOEL,
administrateur – generaal) over de overdracht van de Vlaamse bezoekers – en NME – centra aan de provincies
(doorbraak 62). Op dit overleg werd afgesproken dat er per provincie via bilateraal overleg bekeken wordt welke
centra van ANB voor overdracht in aanmerking komen. Op 22 mei 2012 ging een vergelijkbaar overleg door met
de heer Jean-Pierre HEIRMAN (secretaris – generaal LNE) over de NME – centra van LNE.
Vanuit de kant van de provincies leidde dit tot een ontwerp van protocol (goedgekeurd door de gedeputeerden
verantwoordelijk voor milieu) dat aan beide leidinggevende ambtenaren werd overgemaakt.
De essentie van dit ontwerp van protocol is te komen tot afspraken en een taakverdeling tussen de provincies en
de Vlaamse overheid inzake NME. Over dit ontwerp van protocol ging op 29 juni 2012 een overleg door met ANB
waarop een aantal aanvullingen werden goedgekeurd.

3.16

Ruimtelijke Ordening

3.16.1 Groenboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
Een belangrijk onderdeel in het Witboek over de Interne Staatshervorming is dat een Beleidsplan Ruimte
Vlaanderen (opvolger van het huidige Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen) wordt uitgewerkt waarin nieuwe
keuzes voor de middellange en lange termijn worden opgenomen. Een “Groenboek” van het Beleidsplan Ruimte
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werd op 30.05.2012 door de Vlaamse regering goedgekeurd. Bij dat Groenboek kon iedereen opmerkingen
formuleren.
In het kader van het Groenboek werden rond een drietal thema’s “Partnerdialogen” georganiseerd waaraan de
provincies deelnemen (“Metropolitane allure”, “Op maat van de mensen” en “Veerkrachtige ruimte”). Ook bij de
specifieke werkgroep over het instrumentarium inzake ruimtelijke ordening zijn de provincies betrokken.
Tijdens een overleg met mevrouw I. JACOBS (kabinetschef van minister P. MUYTERS) op 29 november 2012 werd
er voor gepleit om in het kader van de totstandkoming van het BRV een bestuurlijk overleg met de provincies te
organiseren.

3.16.2 Gesprek met de Vlaamse overheid
Op 3 juli 2012 ging een informeel overleg door tussen de provincies en de Vlaamse overheid, overleg waarop
zowel minister Ph. MUYTERS als de gedeputeerden verantwoordelijk voor Ruimtelijke Ordening als ambtenaren
aanwezig waren.
Thema’s waren:


Groenboek en Witboek naar aanleiding van het opstellen van het Beleidsplan Ruimte
Vlaanderen



Ruimtelijke ordening en subsidiariteit



Het instrumentarium inzake Ruimtelijke Ordening waarover de bestuursniveaus dien te
beschikken om maatwerk te kunnen bieden



Ruimtelijke Ordening en intergemeentelijke samenwerking



De toekomstige Omgevingsvergunning

3.17

Mobiliteit

3.17.1 Interne Staatshervorming


Mobiliteitscharter/Fietsfonds

Het mobiliteitsdecreet voorziet in het afsluiten van een Mobiliteitscharter met de provincies, charter waarin een
aantal taakafspraken tussen de provincies en de Vlaamse overheid worden opgenomen (fietsbeleid, educatie,
woon – werkverkeer, gebiedsgericht beleid, trage wegen).
Op 25 november 2011 maakte de VVP een door de gedeputeerden verantwoordelijk voor mobiliteit
goedgekeurd ontwerp van charter mobiliteit over aan minister CREVITS. Op vraag van het kabinet (7.03.2012)
werden aan dit ontwerp (eveneens goedgekeurd door de gedeputeerden) enkele beperkte wijzigingen
aangebracht (o.a. duur van de overeenkomst, kosten die in aanmerking komen voor subsidiëring, opvolging door

Jaarverslag 2012 43 / 47

een ambtelijke werkgroep). Op 30.10.2012 was er over het ontwerp van Mobiliteitscharter een ambtelijk overleg
op het kabinet.
Inmiddels werkt de Vlaamse overheid aan een ontwerp van Besluit van de Vlaamse regering waarin bepalingen
m.b.t. de betoelaging voor de uitvoering van het charter en de bijhorende rapportage worden opgenomen.
In dat Besluit wordt ook de werking van het Fietsfonds opgenomen, waardoor het niet meer afhankelijk is van
overeenkomsten tussen de provincies en de Vlaamse overheid. Eind 2012 was er nog geen door de Vlaamse
regering goed gekeurd Besluit, noch goedgekeurd Mobiliteitscharter.



Decreet op de Trage Wegen

Het goedkeuren van de beslissingen van de gemeenten i.v.m. buurtwegen en de coördinatie van de atlas van de
buurtwegen zijn taken van de provincies op basis van de “Wet op de Buurtwegen” (1841). In het Vlaams
parlement werken de meerderheidspartijen aan een voorstel van decreet over de trage wegen. Dit decreet
wijzigt de wet op de buurtwegen en breidt het toepassingsgebied uit tot andere wegen voor traag verkeer. In het
voorstel is een substantiële rol is weggelegd voor de provincies. Op vraag van de betrokken Vlaamse
parlementairen leverde de VVP (na goedkeuring door de bevoegde gedeputeerden) opmerkingen bij de
werkteksten voor dit decreet. Eind 2012 was er nog geen voorstel van decreet.

Jaarverslag 2012 44 / 47

3.17.2 Colloquium “Samenwerken rond trage wegen”
12 juni 2012 organiseerde de VVP, de 5 provincies en de vzw Trage Wegen in het Vlaams parlement een
colloquium met als titel “Samenwerken rond Trage Wegen”.

Aanleiding is de opstelling door een het Vlaams parlement van een decreet op de trage wegen. Centraal thema
was de plaats en de rol van de provincies in het beleid inzake trage wegen. 185 deelnemers volgden
uiteenzettingen over ervaringen uit Nederland, Groot – Brittannië, Duitsland, Frankrijk en Vlaanderen. Aan de
hand van foto’s en projecties werd één en ander geïllustreerd.
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Contactgegevens



Raymond Van Loock
directeur en bevoegd voor ‘Binnenlands Bestuur’
raymond.vanloock@vlaamseprovincies.be



Peter Gorlé
stafmedewerker Leefmilieu, Mobiliteit en Ruimtelijke Ordening
peter.gorle@vlaamseprovincies.be



Evi Herelixka
stafmedewerkster Platteland en Landbouw
evi.herelixka@vlaamseprovincies.be



Hilde Rekkers
stadmedewerkster Welzijn, Wonen, Ontwikkelingssamenwerking en Erediensten
hilde.rekkers@vlaamseprovincies.be



Gert Jansen
stafmedewerker Cultuur, Sport, Jeugd en Communicatie
gert.jansen@vlaamseprovincies.be
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a-com milieu
b-com milieu
a-com mobiliteit
b-com mobiliteit
a-com RO
b-com RO
a-com landbouw
b-com landbouw
a-com platteland
b-com platteland
a-com water
b-com water
a-com economie
b-com economie
a-com toerisme
b-com toerisme
a-com Europa
b-com Europa
a-com welzijn
b-com welzijn
a-com wonen
b-com wonen
a-com jeugd
b-com jeugd
a-com cultuur
b-com cultuur
a-com sport
b-com sport
a-com communicatie
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Bijlage: Overzicht van de samenkomsten van de a- en b- commissies in 2012
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Daarnaast zijn er nog tal van zittingen geweest van specifieke VVP-werkgroepen.

Jaarverslag 2012 47 / 47

