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Voorwoord 
 

Het voorliggend VVP jaarverslag is, naast de voorstelling van de verschillende bestuursorganen van de 

VVP, uitgewerkt vanuit een tweeluik.  

 

Daarbij wordt enerzijds de nadruk gelegd op de VVP als ‘belangenbehartiger’ in politiek Brussel en 

anderzijds als ‘trekker’ van de sensibiliseringscampagne ‘de provinciebesturen jouw streekmotor’. 

 

VVP als ‘organisatie’ heeft in eerste instantie als doelstelling om het belang van het provinciaal 

bestuursniveau in politiek Brussel maximaal te behartigen.  Na het dossier ‘afslanking van de provincies’ 

is de boodschap daarbij heel concreet, namelijk ‘zorg dragen voor het voeren van een bovenlokaal 

grondgebonden beleid op basis van ‘bestuurlijk partnerschap’ met de lokale en of de Vlaamse overheid 

om een efficiënt antwoord te geven op vragen en behoeften die maatschappelijk leven.   

 

Voor het provinciaal bovenlokaal bestuursniveau staat daarbij de ‘gebiedsgerichte samenwerking’ 

centraal of m.a.w. het kunnen omgaan met wisselende schalen afhankelijk van de maatschappelijke 

problemen die zich voordoen en die dus een aangepast beleidsaanpak vergen. Dit vraagt van de 

provinciebesturen de nodige ‘flexibiliteit’ en ‘inzet’. Bij de realisatie van haar doelstellingen doet de VVP 

beroep op zowel de provinciale beleidsverantwoordelijken als op de leden van de verschillende ambtelijke 

commissies die het voorbereidend werk doen. Wij zijn hen daarbij heel erkentelijk en dankbaar voor hun 

inzet! In voorliggend jaarverslag komen we op dit luik van de werking van de VVP uitdrukkelijk terug. 

 

In het verlengde van deze nieuwe taakstelling is het dan ook evident dat de Vlaamse provinciebesturen 

werken rond het thema van de provincie als ‘streekmotor’. Waarom? Het kan niet beter gezegd worden 

dan met de inleidende woorden van de VVP kandidatenbrochure ‘Elke dag zien we uitdagingen in alle 

streken van Vlaanderen. Problemen die niet opgelost geraken, omdat ze de gemeentegrenzen over stijgen 

en dus te groot zijn voor de gemeenten, of omdat ze complex zijn, en bijgevolg de medewerking vereisen 

van heel wat betrokkenen. Wij zitten er dicht genoeg op om het probleem te snappen en ver genoeg om 

de oplossing mogelijk te maken.  
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Wij doen het nooit alleen, maar we zijn wel altijd de motor die de oplossing in gang trapt.’   

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

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

‘bloeien’ en ‘bewegen’. De VVP campagne werd een succes en was voor alle kandidaten ter beschikking! 

 

Met dank voor de inzet van velen! 

Namens het VVP bestuur, 

 

 

 

Raymond VAN LOOCK      Luk LEMMENS 

Directeur       Voorzitter 
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Deel 1: Bestuur  

 

1.1 Raad van Bestuur 

 

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

De Raad van Bestuur is in 2018 als volgt samengesteld:  

o BRUGGEMAN Hilde, gedeputeerde, provincie Oost-Vlaanderen 

o CALUWÉ Ludwig, gedeputeerde, provincie Antwerpen 

o COUCKUYT Eddy, gedeputeerde, provincie Oost-Vlaanderen 

o CUYPERS Anne, provincieraadslid, provincie Limburg 

o DE CUYPER Bernard, provincieraadslid, provincie West-Vlaanderen 

o FLORQUIN Marc, gedeputeerde, provincie Vlaams-Brabant 

o GEYSEN Kris, provincieraadsvoorzitter, provincie Antwerpen 

o HERTOG Peter, gedeputeerde, provincie Oost-Vlaanderen 

o HORLAIT Dieudonné , provincieraadslid, provincie Vlaams-Brabant 

o LEMMENS Luk, gedeputeerde, provincie Antwerpen, Voorzitter 

o NAEYAERT Bart, gedeputeerde, provincie West-Vlaanderen 

o ROEFS Tie, gedeputeerde, provincie Vlaams-Brabant. 

o RÖTTGER Rik, gedeputeerde, provincie Antwerpen 

o RUTTEN Leopold, provincieraadslid, provincie Limburg 

o SWINNEN Monique, gedeputeerde, provincie Vlaams-Brabant 

o VANDENHOVE Ludwig, gedeputeerde, provincie Limburg 

o VANDEPUT Marc, provincieraadslid, provincie Limburg 

o VANLERBERGHE Myriam, gedeputeerde, provincie West-Vlaanderen 

o VEREECKE Carl, gedeputeerde, provincie West-Vlaanderen 

o WILLEMS Annick, provincieraadslid, provincie Oost-Vlaanderen 

 

Vanuit het VVP secretariaat: 

o VAN LOOCK Raymond, directeur 

o VINZENT Stefanie, secretaris  
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De Raad van Bestuur kwam in 2018 samen op volgende data: 15 januari, 19 februari, 19 maart, 14 mei, 

18 juni, 17 september en 19 november.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Bureau  

 

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

8 januari, 5 maart, 26 maart, 4 juni, 9 juli, 3 september, 5 november en 10 december.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

Antwerpen), de heer Luk LEMMENS (gedeputeerde Antwerpen), de heer Raymond VAN LOOCK (directeur VVP), mevrouw Stefanie VINZENT 

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

Monique SWINNEN (gedeputeerde Vlaams-Brabant), Alexander VERCAMER (gedeputeerde Oost-Vlaanderen) 
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Het dagelijks bestuur van de VVP is als volgt samengesteld:  

o Voorzitterschap: Luk LEMMENS, voorzitter,  gedeputeerde Antwerpen 

o Hilde BRUGGEMAN, eerste ondervoorzitter, gedeputeerde Oost-Vlaanderen 

o Myriam VANLERBERGHE, tweede ondervoorzitter, gedeputeerde West-Vlaanderen 

o Carl VEREECKE, penningmeester, gedeputeerde West-Vlaanderen 

o Ludwig VANDENHOVE, gedeputeerde Limburg 

o Ludwig CALUWE, gedeputeerde Antwerpen 

o Monique SWINNEN, gedeputeerde Vlaams-Brabant 

o Kris GEYSEN, provincieraadsvoorzitter Antwerpen 

o Marc VANDEPUT, provincieraadslid Limburg  

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

Gedeputeerden 

o Raymond VAN LOOCK, directeur VVP 

o Stefanie VINZENT, secretaris  

 

Daarnaast is er ook nog overleg op het niveau van: 

1.3 College van Provincieraadsvoorzitters 

 

College van Provincieraadsvoorzitters is samengesteld uit volgende leden:  

(zie foto’s onderaan van links naar rechts) 

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

o Chris TAES, provincie Vlaams-Brabant 

o Eliane SPINCEMAILLE, provincie West-Vlaanderen 

o Greet DE TROYER, provincie Oost-Vlaanderen  

o Gilbert VAN BAELEN, provincie Limburg 
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1.4 College van Gedeputeerden 

 

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

voorzitterschap van gedeputeerde Alexander VERCAMER (Oost-Vlaanderen). 

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

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

dienste van het college.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 College van Provinciegriffiers 

 

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

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

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

o Geert ANTHIERENS, West-Vlaanderen 

o Danny TOELEN, Antwerpen 

o Marc COLLIER, Vlaams-Brabant 

o Renata CAMPS, Limburg (tot juni 2018 en vervangen door waarnemend provinciegriffier 

Liliane VANSUMMEREN) 

o Raymond VAN LOOCK, als directeur VVP en secretaris van het College 
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Het college van provinciegriffiers komt maandelijks bij elkaar. 

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

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

 

Vanuit het College van Provinciegriffiers worden er verschillende initiatieven genomen ter ondersteuning 

van de werking van de VVP o.m. in het kader van het project ‘afslanking van de provincies’.  

 

Specifiek zijn er binnen het College van Provinciegriffiers volgende werkgroepen actief: 

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

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

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

werkgroepen  GDI-Vlaanderen  en GIS-Vlaanderen;  

 

1.6 College van Financieel beheerders 

 

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

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

jaarlijkse analyse van de provinciale budgetten en het jaarlijks overzicht van de provinciale fiscaliteit. Zie 

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

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

Minstens éénmaal per jaar is er een gemeenschappelijk overleg tussen het College van provinciegriffiers 

en het College van financieel beheerders.  

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

 

1.7 Eremandatarissen 

 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

politiek Brussel. Tijdens het afgelopen jaar ging het gesprek vooral over het project ‘afslanking van de 

provincies’.  
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Deel 2: Structuur en organisatie van de VVP      

 

2.1  Uitgangspunt 

 

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

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

structuur met en tussen beleids- en ambtelijke commissies. 

 

 

 

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

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

inhoudelijke ondersteuning, afstemming en opvolging van de werkzaamheden. 
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2.2 Samenstelling VVP-secretariaat 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Stefanie Vinzent (b),  Lieve De Schrijver (o) en Raymond Van Loock (b) 

 

o Directeur: Raymond VAN LOOCK 

o Stafmedewerkers: 

o Brent ROOBAERT: verantwoordelijk voor milieu, integraal waterbeleid, ruimtelijke 

planning, omgevingsvergunning, natuur, klimaat, energie en handhaving 

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

groendomeinen, erfgoed, ICT en e-government werd midden 2018 vervangen door Alban 

POLS en kreeg o.m. volgende bevoegdheden toegewezen economie, arbeidszorg, 

mobiliteit, toerisme, erfgoed en provinciale domeinen 

o Mathijs VANDENBROUCKE: verantwoordelijk voor landbouw, platteland, economie, Europa 

werd vervangen door Wouter BROUNS  en kreeg volgende bevoegdheden toegewezen 

Europa, ontwikkelingssamenwerking, platteland, landbouw, wonen en gebiedsgericht 

werken. 

o Secretariaat: 

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

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

kantoren van de VVP gesitueerd zijn. 

o Lieve DE SCHRIJVER, medewerkster VVP secretariaat 
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De VVP-secretaris is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken van het VVP-secretariaat. Stefanie 

Vinzent heeft als belangrijkste bevoegdheden: 

o Administratieve opvolging van de statutaire 

organen 

o Zorg voor de goede organisatie van de werking 

van het VVP-secretariaat 

o Zorg voor de uitvoering van het financieel 

management van de VVP 

o Syndicus van het gebouw 

 

 

Provinciaal Onderwijs Vlaanderen 

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

voorzitter Inga Verhaert, gedeputeerde Antwerpen en als directeur mevr. Griet Mathieu. Voor meer info 

over het POV: http://www.pov.be/site    

 

 

2.3 Huisvesting 

 

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

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

en dus ook van het VVP personeel werd beslist om één verdieping te verkopen of te verhuren. Een derde 

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

 

 

 

 

http://www.pov.be/site
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Deel  3:  Over  VVP-campagne ‘Volle kracht vooruit!’ 

 

VVP heeft in het verleden de provincieraadsverkiezingen ondersteunt met het uitwerken van een 

campagne. 

 

Een overzicht: 

o De provincie doet verdacht veel voor u (2000) 

o De provincie steekt al haar energie in u (2006) 

o Druk je stempel op je provincie (2012) 

o Volle kracht vooruit (2018) 

 

3.1 De VVP-campagne provincieraadsverkiezingen 2018 

 

Periode 2016 – 2017 

Startschot van ‘de boer op met de VVP ambitienota’. 

De aanzet m.b.t. de campagne werd gegeven door de uitwerking van de VVP ambitienota (2006) waarin 

de 5 provinciebesturen heel duidelijk aanbrengen wat hun meerwaarde is in bestuurlijk Vlaanderen na 

het project ‘afslanking van de provincies’. 

 

In de ambitienota worden de grondgebonden bevoegdheden van de provincies voorgesteld zowel in 

transversaal verband als in het kader van de concrete gebiedsgerichte werking. 

Aan de ‘Ambitienota’ werd het traject ‘de boer op’ gelinkt. Met de ambitienota onder de arm werden er 

gesprekken georganiseerd in ‘politiek en maatschappelijk Brussel’.  

De VVP campagne richting provincieraadsverkiezingen kreeg daardoor een sart! 

 

Periode 2017 

Het VVP bestuur besliste om een gemeenschappelijke campagne uit te werken. Na raadpleging van enkele 

communicatiebureaus werd het communicatiebureau ‘Wombat’ uitgekozen. 

Het campagnebureau stelde, na overleg met het VVP bureau en de RvB, de campagne voor: 

 

 

http://www.streekmotor.be/
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Hierbij werd de link gelegd naar: 

o Provinciebesturen werken samen met andere partners 

o Zij vormen een brugfunctie tussen streek en hogere overheid 

o Zij ondersteunen via bemiddeling, subsidies,… 

o Zij zetten eigen initiatieven op 

o Zij maken werk van participatie (informeren en consulteren) 

o Zij voeren een duurzaam en transversaal beleid 

 

Maar ook inhoudelijk werden op basis van de VVP ambitienota 2016-2017 enkele concrete accenten 

gelegd: 

 

VVP kandidatenbrochure ‘Volle kracht vooruit’  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er werd een brochure uitgewerkt vanuit 4 invalshoeken gerelateerd aan de provinciale bevoegdheden. 
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Beleven 

‘Wij zorgen voor streken waar het goed leven en beleven is …’ 

Daarbij komen beleidssectoren als toerisme, provinciedomeinen, wonen en platteland in de kijker te 

staan. 

 

Bewaren 

‘Erfgoed, landschappen, natuurgebieden,… wat al dat moois gemeenschappelijk heeft, is dat het ons alleen 

aanbelangt en dat het van ons allen is. Dat willen we ook, als provinciebestuur, zo bewaren.’ 

Beleidssectoren als ruimtelijke planning, omgevingsvergunning, water, erfgoed, milieu, klimaat en 

energie, veiligheidsonderwijs staan hier best op hun plaats.’ 

 

Bloeien 

‘Wij zorgen voor streken waar iedereen ruimte heeft om te groeien en te bloeien. Bedrijven, 

landbouwbedrijven maar ook de ontwikkeling van nieuwe technieken en teelten. Lokale handel, bloeiende 

bedrijven en dit onder meer door ondersteuning vanuit het provinciaal onderwijs’. 

Sectoren als economie, Europa, landbouw, ontwikkelingssamenwerking en onderwijs komen om de hoek 

kijken. 

 

Bewegen 

‘Provinciebesturen zorgen voor streken waar mensen goed en vlot kunnen bewegen. Met duurzame 

mobiliteit en fietssnelwegen, met wandelwegen en buurtwegen. De provinciebesturen staan de andere 

besturen bij als kennispartner en dienstverlener’. 

Sectoren als mobiliteit en ICT worden hierbij in speerpunt geplaatst. 

 

Van brochure naar PowerPoint en filmpjes 

Om de kandidatenbrochure levendig te kunnen voorstellen op besturen en meetings werd een 

PowerPoint uitgewerkt: 

 

Powerpoint 

Provincies uw streekmotor.pptx
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Om de PowerPoint te illustreren werden enkele filmpjes over het provinciaal beleid uitgewerkt. 

o Wij zorgen voor streken waar bedrijven ruimte hebben om te Groeien en te Bloeien: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=50&v=wi3P-K_nTlw 

o Wij zorgen voor streken waar mensen goed en vlot kunnen Bewegen, en waar duurzame 

mobiliteit geen verre onbereikbare toekomst is: 

https://www.youtube.com/watch?v=WM30YcO7TZ0 

o Wij zorgen voor streken waar het goed Leven en Beleven is: 

https://www.youtube.com/watch?v=RViY4C3h54I 

o In onze streken zijn heel veel dingen het Bewaren waard: 

https://www.youtube.com/watch?v=XXcNcuvRREw 

o Een filmpje dat de bestuurlijke beleidsdomeinen van onze werking voor de Vlaming aangeeft: 

https://www.dropbox.com/s/59nmu8yca1i1umc/PROVINCIES_B2B_NEW_LOCK_DEF.mp4?dl=1 

o Een filmpje dat overzichtelijk aangeeft wat onze werking betekent in cijfers en diensten voor de 

Vlaming: https://www.dropbox.com/s/xnhanygrxtbzuzc/PROVINCIES_NEW_LOCK_DEF.mp4?dl=1 

 

Briefing maatschappelijk middenveld 

Via e-nieuwsbrieven werd het maatschappelijk middenveld op de hoogte gehouden van de inhoudelijke 

evolutie van de VVP campagne. 

 

VVP opvolging ‘14 oktober’ 

De dag na de verkiezingen werd door de VVP  een nota uitgewerkt waarin de verkiezingsuitslagen 

‘provincieraadsverkiezingen 2018’ netjes werden gepresenteerd.  

provincieraadsuitsl

agen 2018.pdf
 

Andere VVP initiatieven ter ondersteuning van de campagne: 

 

Op de VVP website kon men terecht voor: 

- Een toegankelijke nota betreffende de decreetgeving inzake de provincieraadsverkiezingen 

- Overzicht van de verdeling van de kiesomschrijvingen 

- …                                                 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=50&v=wi3P-K_nTlw
https://www.youtube.com/watch?v=WM30YcO7TZ0
https://www.youtube.com/watch?v=RViY4C3h54I
https://www.youtube.com/watch?v=XXcNcuvRREw
https://www.dropbox.com/s/59nmu8yca1i1umc/PROVINCIES_B2B_NEW_LOCK_DEF.mp4?dl=1
https://www.dropbox.com/s/xnhanygrxtbzuzc/PROVINCIES_NEW_LOCK_DEF.mp4?dl=1
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Deel 4: Sectorbenadering: blikvangers 2018 

 

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

Hierbij, per stafmedewerker, de belangrijkste blikvangers voor 2018. 

 

4.1 Werkgroep NME/MOS: digitalisering, interprovinciale contactdag en actualisatie 

MOS-programma (Milieuzorg op school)  

 

4.1.1 ICT 

Het was een bijzonder boeiend jaar binnen de werkgroep NME/MOS van de VVP. Bij aanvang van het jaar 

hadden de verschillende NME/MOS medewerkers allerlei vragen over ICT binnen hun vakgebied Daarom 

organiseerde de VVP werkgroep NME/MOS een sessies rond ‘blended learning’. Deze sessie werd geleid 

door Jan Van Hoof (Expert bij Inovant). Er werd de nodige aandacht besteed aan: mythes, theoretische 

modellen, tools, Hoe te beginnen? Hoe vol te houden? en de meerwaarde.  De presentatie van deze dag 

kan u hier raadplegen.  

 

4.1.2 Interprovinciale contactdag NME/MOS 

Tevens werden de nodige voorbereidingen getroffen voor een ‘Interprovinciale contactdag NME/MOS’. 

Deze contactdag ging door in Provinciaal Natuurcentrum te Bokrijk op 12 juni 2018.  Aan het begin van de 

dag stelden de NME/MOS werkgroepleden elk hun eigen provinciale werking voor. Nadien werd er via 

workshops/sessies informatie uitgewisseld rond onder andere ‘outdoor education’ en ‘citizen science’. 

Meer informatie kan u terug vinden op: https://ipcnme.weebly.com/. De contactdag werd alvast zeer 

positief geëvalueerd. Er komt dan ook zeker een vervolg in 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Brent/Google%20Drive/COMMUNICATIE/Voortgangsrapport/Grondgebonden%20bevoegdheden/Milieu/NME-MOS/Inspiratiesessie%20Blended%20learning%20-%2007%2002%202018.pdf
https://ipcnme.weebly.com/
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4.1.3 VVP-Vlaamse overheid 

In 2013 werd het huidige MOS-programma vormgegeven. De Vlaamse Regering sloot in 2013 

bestuursovereenkomsten af met de betrokken partners om de werking concreet vorm te geven. Deze 

overeenkomsten namen aanvang op 1 september 2013 en gelden tot 31 december 2019, gelijklopend 

met de beheers- en beleidscyclus van de lokale en bovenlokale besturen. In de bestuursovereenkomsten 

zijn de modaliteiten rond de inbreng van alle partners op vlak van personeel en budget vastgelegd. In de 

voorbije maanden vonden er een aantal overlegmomenten plaats om de huidige overeenkomst vorm te 

geven. Hierbij wordt rekening gehouden met de veranderingen in het onderwijslandschap en nieuwe 

beleidsklemtonen. Tegen eind augustus/begin september had elke provincie een goedgekeurd 

deputatiebesluit om de samenwerking met Vlaanderen verder te zetten.  

 

Op de ministerraad van 21 december besliste de Vlaamse regering om scholen ook na 2019 verder te 

blijven ondersteunen. De Vlaamse regering keurde dan ook een actualisatie van het MOS-programma en 

de verlenging van de MOS-bestuursovereenkomsten met ingang van 1 januari 2020 met de vijf Vlaamse 

provincies en de VGC goed.  In tijden waarin de provinciebesturen onder druk staan, is dit bijzonder goed 

nieuws.  

 

4.2 Handhaving 

 

4.2.1 Overleg in 2018  

In 2018 werd er verder gewerkt aan het beleidsdomein ‘Handhaving’. Eind januari – begin februari 2018 

keurden zowel de VVP Raad van Bestuur als het VVP Bureau het reeds eerder goedgekeurde standpunt 

van de 5 deputaties goed. (klik hier). 

Samengevat komt het VVP standpunt hier op neer: 

o Het provinciebestuur volle verantwoordelijkheid opneemt voor haar grondgebonden bevoegden 

en hierbij dan ook de rol vraagt en effectief uitvoert op het vlak van ‘handhaving’. Met als 

uitgangspunt de vergunningverlening waarvoor het provinciebestuur in eerste aanleg bevoegd 

voor is en tevens de waterlopen 2de en 3de categorie waarvoor zij bevoegd is. 

 

o Er verdere gesprekken worden gevoerd op VVP niveau met de Vlaamse overheid en de VVSG om 

de verantwoordelijkheden van de bestuursniveaus in Vlaanderen op elkaar af te stemmen.  

 

file:///C:/Users/raymond/Google%20Drive/u-rvl/20171214.BR.41.VVP%20nota%20Handhaving%20voor%20deputaties%20-%20kopie.docx


 

    21 / 36 

 

 

Hierbij worden ook afspraken gemaakt over de inzet van middelen (nl. de implicaties van de 

verwachtingen ten aanzien van de uitoefening van de bevoegdheid - financiële middelen vereist 

voor personeel en voor werking).  

 

o De provincie aanspreekpunten/verantwoordelijken aanduidt binnen de eigen administratie  

(zowel met achtergrond milieu als ruimtelijke planning) om de hierboven vermelde 

verantwoordelijkheden te kunnen opnemen en de VVP bij te staan op overlegmomenten.  

 

Voor elke provincie werden ambtelijke verantwoordelijken aangeduid die onder leiding van de VVP en Els 

Roggeman verdere invulling geven aan het beleidsdomein ‘Handhaving’. Op het ambtelijk overleg van 20 

maart stelden de vertegenwoordigers van de provincies het volgende:  

 

o Intern: We nemen het standpunt handhaving mee bij de opmaak van de insteeknota’s nieuwe 

legislatuur en meerjarenprogramma’s.  

 

o Extern: Nu we politieke bereidheid hebben bij alle provinciebesturen is het belangrijk om bij het 

kabinet van minister Schauvliege en de Vlaamse regering af te toetsen of ook zij de principiële 

bereidheid hebben om de provincies extra bevoegdheden toe te kennen.  

 

Op 28 maart 2018 volgde een billateraal overleg tussen de VVP en het kabinet van Minister Schauvliege. 

Het Kabinet staat positief tegenover een handhavingsbevoegdheid van de provinciebesturen, maar vraagt 

om in eerste instantie draagvlak te zoeken bij de VHRM.  Op de plenaire vergadering van de VHRM van 17 

april werd dit item voor een eerste maal besproken. Over het algemeen was er veel steun en bijval binnen 

de VHRM. Door één partij werd er echter wel gevraagd om een concreet document op te maken waar er 

in detail wordt uitgeschreven wat de provincies exact zullen doen, wat niet, met welke mensen en 

middelen enz.  

 

De voorzitter van de VHRM bereidde een advies voor ten aanzien van het Kabinet van Minister 

Schauvliege met als uitgangspunt: “We vinden het OK dat provinciebesturen deze bevoegdheden krijgen, 

maar er zijn een paar randvoorwaarden die we in het oog moeten houden.” Dit ontwerpadvies zou op de 

plenaire vergadering van 23 mei ter goedkeuring worden voorgelegd. De voorzitter had zoals afgesproken 

een nota uitgewerkt voor het kabinet Schauvliege, maar werd door het VHRM bureau teruggefloten 

wegens onvoldoende draagvlak bij één Vlaams departement  
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Daarom besloot de VVP een overleg aan te gaan met het departement Omgeving op 15 juni. Hieruit blijkt 

duidelijk dat er onenigheid is binnen het departement zelf. Bepaalde actoren zijn voor een uitgebreide rol 

van de provinciebesturen in het domein ‘Handhaving’, anderen dan weer niet. Op de vergadering van de 

VHRM van 22 juni kwam er dan ook niet echt veel schot in de zaak. Tegen 18 september volgde er een 

ontwerp van standpunt vanuit de VHRM. Dit standpunt was op bepaalde vlakken niet correct ten opzichte 

van de rol van de provinciebesturen. De VVP heeft in deze  dan ook een onderbouwde reactie verzonden 

aan de bevoegde Minister (klik hier).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRAFRECHTELIJK SANCTIONEREN

- proces-verbaal

(misdrijf)

BESTUURLIJKE SANCTIONEREN

bestuurlijke maatregelen

PRO-ACTIEF (toezicht)

- raadgeving

- aanmaning

voorkomen en herstel

https://drive.google.com/file/d/1cqSZ2lx6t-dh9SH_NikT3hV0ZAvwZWQ7/view?usp=sharing
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4.3 Energiebesluit/ energiehuizen  

 

Op 4 juli 2018 werd de VVP in kennis gesteld van de adviesvraag betreffende ‘het voorontwerp van besluit 

van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de 

energiehuizen’.  De VVP verleende eind augustus 2017 reeds advies bij ‘het besluit van de Vlaamse 

Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de energiehuizen en 

de energieleningen’. Op dat moment was er ook sprake van een wijziging van de taakstelling van de 

energiehuizen. Enkele politieke en ambtelijke overlegmomenten hebben in de periode nadien 

plaatsgevonden.  

 

Het laatste ambtelijke overleg in aanwezigheid van de VVP op Vlaams niveau met betrekking tot de 

wijziging van de taakstelling van de energiehuizen dateerde van april 2017. De VVP bezorgde op dit 

overleg een ambtelijke nota aan het VEA waarbij de taakstelling en sterktes van de provinciale werking 

en meer specifiek de provinciale steunpunten duurzaam bouwen werden uitgelicht.  

De VVP betreurde het dat er geen grondiger overleg heeft plaatsgevonden met alle actoren ter 

voorbereiding op dit ontwerp van besluit. De VVP stelde het echter wel op prijs dat wij voor dit 

voorontwerp van besluit alsnog om advies werden gevraagd.  

 

Op de Ministerraad van 12 oktober wijzigde de Vlaamse, na 

adviezen van de Minaraad, de SERV, de VVP en de VVSG, 

opnieuw principieel haar Energiebesluit van 19 november 

2010. Zij hield hierbij rekening met de volgende elementen uit 

het VVP-advies:  

“Hiermee samengaand wordt ingevolge het advies van de VVP 

in artikel 10 §2 verduidelijkt dat er moet over gewaakt worden 

dat er bij de uitvoering van de basisactiviteiten op een grondgebied geen overlapping ontstaat met andere 

actieve spelers. Deze verduidelijking wordt volledigheidshalve eveneens in artikel 14 §3 aangebracht.” 

Voor meer informatie kan u terecht op:  

https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-document/document/090135578025cd55 

 

Na advies van de Raad van State keurde de Vlaamse regering het besluit op 14 december 2018 goed.  

 

 

 

https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-document/document/090135578025cd55
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4.4 Economie 

 

4.4.1 Interprovinciale uitwerking detailhandelsbeleid  

Detailhandel: Detailhandel is de economische sector van het 

verkoop van goederen voor persoonlijk gebruik. Het belang 

van detailhandel gaat veel verder dan het puur economische. 

De detailhandel bepaalt mee de aantrekkelijkheid van een 

stad, een gemeente. De aanwezigheid van goed draaiende 

winkels en horecazaken is voor de centra van bijzonder groot 

belang.  

 

2018 was een belangrijk jaar voor het provinciaal detailhandelsbeleid. Dit uitte zich in 3 mijlpalen. Er was 

de update van de interprovinciale visie detailhandel.  Er was de inkanteling van de socio-economische 

vergunning in de omgevingsvergunning. En daarnaast werden ook de feitenfiches uitgewerkt voor de 

website https://provincies.incijfers.be. 

 

In het kader van het EFRO-project Baanwinkels en gemeenten op één lijn, kwam er een update aan de 

interprovinciale detailhandelsvisie. Deze behelst 7 krachtlijnen waaraan elke provincie zijn eigen specifiek 

beleid aftoetst. Hiermee bekrachtigen de vijf Vlaamse provincies hun ambities in het detailhandelsbeleid, 

in lijn met het Vlaamse decreet Integraal Handelsvestingsbeleid (IHB). De verregaande ondersteuning van 

lokale besturen met focus op kernversterking staan hier centraal. 

 

Eveneens verbonden aan het decreet IHB is de inkanteling van de socio-economische vergunning 

(verplicht voor handelszaken vanaf 400m²) in de omgevingsvergunning. Op VVP-niveau werd overleg 

gepleegd tussen de diensten economie en de diensten ruimtelijke vergunningen om zich hierop voor te 

bereiden. Vanaf 1 augustus 2018 kunnen de provinciale diensten in beroep worden geconsulteerd over 

deze economische omgevingsvergunningen. Door hier proactief een lerend netwerk op te zetten in het 

voorjaar van 2018 heeft de VVP gepast ingespeeld op deze nieuwe ontwikkelingen.  

 

Tot slot werden de ‘feitenfiches detailhandel’ samengebracht met het interprovinciale datacommunicatie 

kanaal ‘provincies.incijfers’.  

 

 

 

https://provincies.incijfers.be/
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Een intense samenwerking tussen de detailhandelsexperten, de interprovinciale medewerkers Data & 

Analyse en de dataleveranciers heeft ertoe geleid dat de detailhandelsfiches en de achterliggende 

detalhandelsevoluties in gemeenten, gemeenteclusters, provincies enz. gebruiksvriendelijk en 

overzichtelijk geanalyseerd, vergeleken en gevisualiseerd kunnen worden. 

 

4.4.2 De interprovinciale nota clusterbeleid en de afstemming met VLAIO  

Clusterbeleid: het opzetten van netwerken tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheidsactoren 

om economische ontwikkeling te versnellen. Deze samenwerkingsverbanden zijn sectorspecifiek of 

gebiedsgericht van aard. 

 

Ter opvolging van enkele initiatieven uit 2017, en om de afstemming en het partnerschap tussen beide 

besturen te bestendigen, stelde de a-commissie Economie in het voorjaar van 2018 een VVP-nota op 

aangaande het provinciaal clusterbeleid. Hierin stelde de a-commissie het provinciaal clusterbeleid voor 

als 

1. versterkend ten opzichte van het Vlaams clusterbeleid, daar waar de provinciale clusters 

overlappen met de Vlaamse speerpuntclusters;   

2. complementair aan het Vlaams beleid, daar waar de provinciebesturen inzetten op de clusters 

waarvoor men op Vlaams niveau (nog) geen beleid heeft ontwikkeld. 

 

In juli 2018 werd deze nota voorgelegd aan Annie Renders (Afdelingshoofd Clusterbeleid VLAIO). Deze gaf 

aan opgetogen te zijn met de boodschap van de complementariteit van het provinciale clusterbeleid aan 

het Vlaamse clusterbeleid. Verder was VLAIO zeer geïnteresseerd in mogelijke synergiën tussen Vlaamse 

instanties en deze provinciale clusters. Zo kan er in de toekomst mogelijks nauwer worden samengewerkt 

met WSE en Syntra rond arbeidsmarktbeleid. WSE lanceerde ook een oproep naar innovatieve 

toepassingen in de zorg om de competentienoden op de arbeidsmarkt te detecteren. De provinciale 

zorgclusters hebben op dit vlak veel kennis verzameld en kunnen hier mogelijks op inspelen. Er is daarbij 

ook een IBN (Innovatief Bedrijfsnetwerk) goedgekeurd voor de health cluster in VLAIO met medtecht, dsp, 

flanders bio, … Flandershealth.Be. 

 

Op de a-commissie van 6 december 2018 werd de interprovinciale nota clusterbeleid voorgelegd aan en 

besproken met toenmalig VLAIO-administrateur-generaal Bart Candaele. De inhoud van dit gesprek is 

terug te vinden in bijgevoegd verslag.     

Bart Candele - 

Provinciaal Clusterbeleid.docx 
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4.5 Mobiliteit  

 

4.5.1 Ontwerpdecreet Basisbereikbaarheid  

Basisbereikbaarheid: Basisbereikbaarheid staat voor het bereikbaar maken van belangrijke 

maatschappelijke functies op basis van een efficiënt en vraaggericht systeem en met een optimale inzet 

van vervoersmiddelen en financiële middelen. Centraal staat de term 'combimobiliteit'. Dit is de 

omschrijving van het multimodaal reisgedrag, waarbij reizigers voor hun verplaatsingen verschillende 

vervoersmiddelen combineren. De beschikbaarheid van verschillende vervoersmodi en knooppunten 

moeten het mogelijk maken te schakelen tussen verschillende vervoersmiddelen. Om dit op het terrein 

mogelijk te maken, krijgen lokale besturen een grote rol in 15 vervoerregio’s. 

 

Op 18 december 2015 keurde de Vlaamse Regering de conceptnota 'Met basisbereikbaarheid naar 

een efficiënt en aantrekkelijk vervoersmodel in Vlaanderen dat optimaal tegemoetkomt aan de globale 

en lokale vervoersvraag' goed. Op 20 juli 2018 verscheen vervolgens het voorontwerp van decreet. Na 

adviezen van o.a. de Gegevensbeschermingsautoriteit, de Raad van State, de MORA en de VVSG keurde 

de Vlaamse Regering op 21 december 2018 definitief het ontwerp van decreet Basisbereikbaarheid goed. 

 

Het concept van basisbereikbaarheid betreft een nieuwe aanpak voor het Vlaamse mobiliteitsbeleid dat 

vertrekt vanuit een vraaggericht systeem. Vlaanderen wordt opgedeeld in 15 vervoersregio’s die elk 

instaan voor de bewaking, besturing en evaluatie van de basisbereikbaarheid.  
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Het ontwerpdecreet heeft ook verregaande gevolgen voor de werking van het mobiliteitsbeleid van de 

provinciebesturen – al is de rol van de provinciebesturen in het ontwerpdecreet op zijn minst onduidelijk 

te noemen. Hieronder enkele voorbeelden: 

o Het ontwerpdecreet geeft de provinciebesturen geen vaste plaats in de vervoerregioraden, terwijl 

uit de proefregio’s blijkt dat de provincies steeds werden meegenomen.  

o Alle besturen wordt gevraagd te streven naar geïntegreerd beleid, maar dit wordt wel zeer 

moeilijk gemaakt, daar volgens het decreet regionale mobiliteitsplannen gemeentelijke en 

provinciale beleidsplannen kunnen overrulen.  

o De provincies dienen het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk te subsidiëren, maar ze zouden de 

modaliteiten voor de subsidiëring niet mee kunnen bepalen. 

o Hoewel alle provinciebesturen uiteraard dezelfde bevoegdheden hebben, kan een 

provinciebestuur maar deel uitmaken van een vervoerregioraad als die samenvalt met het 

grondgebied van de provincie. Zo is enkel de deelname van de provincie Limburg in de 

vervoerregioraden decretaal verankerd. 

 

De provinciebesturen worden op het terrein bovendien door de verschillende partners erkend voor hun 

jarenlange expertise inzake mobiliteit. Getuige daarvan onder meer het goedgekeurde mobiliteitscharter 

tussen de provinciebesturen en de Vlaamse Overheid dat inging op 1 januari 2019. Dit charter stipuleert 

dat “de provincie een actieve bijdrage [dient te leveren] aan de vervoerregiowerking en haar expertise 

ter beschikking stelt bij de opmaak van de mobiliteitsplannen van de vervoerregio’s”.  

 

Om te komen tot een gelaagd vervoersmodel hebben de provinciebesturen op 7 februari 2019 in de 

hoorzitting omtrent het ontwerpdecreet in het Vlaams Parlement gevraagd structureel te worden 

opgenomen in de verschillende vervoersregioraden en vroegen zij duidelijkheid inzake hun rol op het vlak 

van mobiliteit. Hier al een voorsmaakje op het jaarverslag van 2019… 

Gedeputeerde Tom Dehaene (Vlaams-Brabant) en Departementshoofd Wim Lux (Antwerpen) vertegenwoordigden de VVP op 7 februari 2019 in 
het Parlement  
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4.6 Groen- en recreatiedomeinen  

 

4.6.1 Week van de provinciedomeinen  

WVDPD: Met het organiseren van de ‘week van de provinciedomeinen’ wil men via de 

provinciedomeinen het beleid van de provinciebesturen in de verf zetten en de diversiteit van haar vele 

groen- recreatiedomeinen extra benadrukken.  

 

Op een a-commissie in mei 2016 stelde Lieven Elst (Directeur Vrije Tijd Vlaams-Brabant) voor het eerst 

voor een Vlaams overkoepelend initiatief te nemen om de rol en werking van de provinciedomeinen 

onder de aandacht te brengen. In het kader van de focus op de grondgebonden bevoegdheden vormen 

de provinciedomeinen immers nog meer dan vroeger een uniek contactpunt tussen het provinciale beleid 

en het grote publiek. In 2017 werd zo de eerst Week van de Provinciedomeinen georganiseerd. 

 

In 2018 werd de WVDPD georganiseerd onder dezelfde voorwaarden als deze in 2017. De uitwerking naar 

inhoud en concreet budget werden in een werkgroep vormgegeven en de voorstellen die hieruit 

voortkwamen werden voorgelegd aan de gedeputeerden. 

 

Zo zette de WVDPD zich van 9 tot en met 15 april 2018 nogmaals in de markt als interessant en 

drukbezocht evenement. Onder het thema ‘natuurlijk genieten’ werden in de vijf provincies tal van 

evenementen, happenings en activiteiten georganiseerd die uiteindelijk voornamelijk de diversiteit van 

de provinciedomeinen bewezen. 

 

In Kessel-Lo stond een oriëntatieparcours 

voor kinderen met een beperking op het 

programma, De Nekker in Mechelen liet ‘één 

van de grootste outdoor-avonturenbanen van 

Europa’ aanrukken en aan de Boerekreek in 

het Meetjesland reed de huifkar tweemaal 

per dag uit om mensen de kans te geven zich 

in het groen te begeven. In dat groen werden 

over de 5 provincies heen wandelingen georganiseerd, konden nieuwe stukjes natuurgebied ontdekt 

worden, of werden bijen gezocht. 
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In het provinciedomein Hof Van Leysen, in hartje Antwerpen, bewees men ook de meerwaarde van 

stadsgroen, want daar konden gegadigden op zoek gaan naar stadsbijen en meer te weten komen over 

het grote belang van deze beestjes. 

 

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

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

De editie 2019 wordt daarom ook reeds voorbereid. 

 

4.7 Europa  

 

4.7.1 VVP in het debat m.b.t. cohesiebeleid post-2020 

 
Einde mei/begin juni lanceerde de Europese Commissie 

enerzijds haar voorstel voor het toekomstige meerjarig 

financieel kader (MFK) en anderzijds de respectievelijke 

voorstellen m.b.t. tot het cohesiebeleid. De Vlaamse 

regering maakte haar standpunt m.b.t. het MFK-voorstel 

bekend op 26 juni. In september werden daarop de 

onderhandelingen specifiek omtrent het cohesiebeleid als 

onderdeel van het MFK opgestart.  

 

Proactief belegde de VVP een overleg tussen de B-commissie Europa en de Algemene afvaardiging van 

Vlaanderen bij Europa (AAVREU). Dit gaf de provinciebesturen de kans om de grootste bekommernissen 

over het toekomstige cohesiebeleid vooraf aan te brengen bij AAVREU en anderzijds de dynamiek van de 

onderhandelingen en de Vlaamse positie hierin te bespreken. 

 

De VVP benadrukte voorts het belang van een goede informatiedoorstroom vanuit de AAVREU over de 

onderhandelingen op EU-niveau. In die zin zal er op regelmatige tijdstippen samengezeten worden met 

de attaché cohesiebeleid van de AAVREU om een stand van zaken van de onderhandelingen toe te lichten. 

Op 21 november 2018 was Lore Van de Putte, attaché cohesiebeleid van de AAVREU, bijgevolg te gast op 

de A-commissie Europa om de vorderingen van de onderhandelingen in de Raadswerkgroep en de REGI 

commissie  toe te lichten.  
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De VVP koos ervoor om getrapt op de voorstellen van de Europese Commissie te reageren: in een eerste 

reactie werd het generieke MFK-voorstel besproken om dan in september, wanneer het debat op EU-

niveau van start gaat, de technischere voorstellen met betrekking tot het cohesiebeleid te behandelen. 

Beide reacties werden daarop in rechtstreeks overleg met AAVREU besproken.  

 

VVP standpunt MFK 

De Vlaamse provinciebesturen zijn binnen hun bevoegdheden rechtstreeks betrokken bij het beheer en 

de uitvoer van de Europese fondsen in kader van het cohesiebeleid (EFRO en EFRO/Interreg) en het 

landbouwbeleid via plattelandsontwikkeling (PDPO). 

 

De provinciebesturen pleiten voor een slaagkrachtig beleid voor alle regio’s ondanks de aangekondigde 

afzwakking van de regionaal gedragen Europese fondsen en een beperking op de gebiedsgerichte 

ontwikkeling die Europa dicht bij de burger brengt. 

 

De Europese Commissie stelt nadrukkelijk dat de EU meer moet investeren in de domeinen en gebieden 

waar de toegevoegde waarde van de EU het grootst is, versterkend aan de uitgaven op nationaal niveau. 

De Vlaamse provincies menen dat de grensoverschrijdende programma’s hier een enorme bijdrage toe 

leveren en pleiten vervolgens voor een versterkte grensoverschrijdende samenwerking.  

 

Met de brexit komt de geografische samenstelling van bestaande samenwerkingsprogramma’s 

op de helling. De Vlaamse provinciebesturen pleiten daarom voor een verderzetting en een versterkte 

werking van de transnationale en maritieme samenwerking. 

 

In het huidige voorstel springt de Europese ambitie om een aanzienlijke investering te doen in de 

interregionale innovatie-investeringen in het oog. Het lijkt er helaas op dat dit de “compensatie” is voor 

de vermindering van 15 miljard voor de meer ontwikkelde regio’s. het is daarom dat de provinciebesturen 

blijven pleiten voor een complementaire inzet op interregionale samenwerking.  
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VVP standpunt financiering cohesiebeleid post 2020 

Het huidige voorstel behelst een dalend budget voor de meest ontwikkelde regio’s met € 15 miljard. Dit 

dreigt de relevantie en slagkracht van het cohesiebeleid in Vlaanderen verder te beperken. Het 

cohesiebeleid zorgt er immers voor dat zowel de zwakkere als de sterkere regio’s de positieve gevolgen 

van de Europese integratie meedragen. Het is daarom dat de Vlaamse provinciebesturen ijveren voor 

voldoende financiering voor alle regio’s.  

 
De Vlaamse provinciebesturen ondersteunen met kracht de stelling van de Vlaamse overheid dat het 

toekomstige cohesiebeleid in hoofdzaak een gebiedsgericht ontwikkelingsbeleid op lange termijn moet 

voorstaan. De Europese Commissie legt in haar voorstel de nadruk op geïntegreerde territoriale 

ontwikkeling en steunt daarbij de lokale en territoriale overheden om het beheer van de cohesiefondsen 

op zich te nemen. De Vlaamse provinciebesturen staan klaar om in de volgende programmaperiode mee 

het voortouw te nemen in het beheer en de uitvoering van het cohesiebeleid op het terrein. De 

provinciebesturen kunnen het pad effenen voor duurzame investeringen via bovenlokale 

ontwikkelingsstrategieën. 

 
De Vlaamse provincies staan voor een flexibilisering in de uitvoer van programma’s door het inzetten op 

synergiën tussen de verschillende Europese fondsen. De Vlaamse provinciebesturen volgen dan ook de 

bedenkingen van de ‘Cohesie Alliantie’, opgestart vanuit het Comité van de Regio’s, waarbij men aanstipt 

dat een verdere flexibilisering allerminst mag leiden tot een centralisering van het cohesiebeleid bij de 

nationale staten. De flexibilisering hoort een hefboom te zijn voor lokale, provinciale en regionale 

overheden om een effectievere uitvoering te realiseren. 

 

De Vlaamse provincies zijn ten slotte voorstander van het huidige voorstel van de Europese Commissie 

tot het uitwerken van ‘one single rulebook’ voor de fondsen in gedeeld beheer. 

 

Deze speerpunten werden op 12/09/2018 formeel voorgesteld op een publieke consultatie van het 

departement Buitenlandse Zaken van de Vlaamse Overheid bij VLEVA om haar standpunt m.b.t. het 

toekomstig cohesiebeleid te bepalen.   
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4.8 Platteland 

 

4.8.1 VVP inspiratienota platteland 

De VVP heeft in 2018 een inspiratienota provinciaal 

plattelandsbeleid gepubliceerd. Hiermee wil de VVP het 

provinciale plattelandsbeleid in de picture brengen en 

hoger tillen dan de vaak voorkomende focus op de 

uitvoer van het PDPO. Door een relatief gebalde en 

uitdagende nota te brengen wil de VVP de 

provinciebesturen enerzijds onderling inspireren en 

anderzijds naar Vlaanderen en de lokale besturen het provinciale plattelandsbeleid (en de meerwaarde 

ervan) verankeren. Het is allerminst de bedoeling om een generiek plattelandsbeleid vanuit de 

provinciebesturen voor te staan, de nota vertrekt vanuit het oogpunt dat de provinciale eigenheid 

invulling geeft aan gemeenschappelijke doelstellingen. 

 

In de zomer van 2018 werd deze nota aanvaard door de B-commissie Platteland. In de navolging hiervan 

werd deze meegedeeld aan de VVSG, VLM en andere bestuurlijke partners.  

 
 

Hoofdlijnen inspiratienota  

Het platteland kenmerkt zich enerzijds door zijn open ruimte en anderzijds door zijn specifieke (dorps)-

kernen. Het zijn deze twee bouwstenen (uitdagingen) die als kapstok dienen voor de veelheid aan 

beleidsinstrumenten die de provinciebesturen uitwerken en toepassen. 

 

In hun beleid t.a.v. de dorpskernen trachten de Vlaamse provinciebesturen de ruimtelijke kwaliteit te 

versterken. Zo heeft de Provinciale Kwaliteitskamer als adviesorgaan de doelstelling de ruimtelijke 

kwaliteit van bouw- en infrastructuurprojecten op het platteland te verhogen.  

 

Veel mensen verkiezen de omgeving van het dorp om te wonen en te werken waardoor deze wordt 

geconfronteerd met de wijzigende noden van een moderne woongemeenschap. Dorpen terug laten 

bloeien is daarom een belangrijk speerpunt van het provinciaal plattelandsbeleid. Versterken van de 

leefbaarheid van het dorp is daarbij een belangrijke uitdaging. Onder meer door het ondersteunen van 

de economie op het buitengebied en de aanpak van vervoersarmoede pogen de Vlaamse 

provinciebesturen hieraan tegemoet te komen.  
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Het dorp staat echter niet los van de stad en vice versa. Als intermediair bestuursniveau verbinden de 

provinciebesturen de stad en het platteland. Zo faciliteren de Vlaamse provinciebesturen talloze 

landbouwvebredingsactiviteiten in samenwerking met de stad (korte keteninitiatieven, agrarisch 

natuurbeheer, energieproductie, landschapsbeheer,…). 

 

4.9 Landbouw  

 
4.9.1 Provinciale participatie in strategisch plan biologische landbouw  

In maart van 2018 lanceerde de Vlaams minister van Landbouw het 

strategisch plan biologische landbouw ter waarde van 1.4 miljoen euro. De 

vijf provinciebesturen werkten via de proefcentra mee aan de opmaak van 

het strategisch plan en willen in de uitwerking een rol opnemen in de 

beoogde clusterwerking. Deze clusterwerking staat voor een 

netwerkvorming binnen een bepaald gebied waarbij biologische telers elkaar 

kunnen versterken. De provinciebesturen kunnen hier hun netwerk en hun 

technische kennis valoriseren. Daarom startte de VVP een overlegstructuur 

met de trekkers van deze actielijn, ‘Bio zoekt boer’ in het voorjaar van 2018.  

 

De ambitie om samen in te zetten op meer en betere biolandbouw wordt in 4 concrete acties omgezet: 

1. Biolandbouw: bioclusters, kwaliteitsvolle begeleiding, financiële ondersteuning, rechtszekerheid 

en integratie in bestaande maatregelen. 

2. Onderzoek, kennis en innovatie rond bio: bio en innovatie als motor voor duurzame, verder 

versterken van het Vlaamse BioKennisNetwerk en bedrijfseconomische kengetallen voor 

biologische landbouw verzamelen. 

3. Bioketen: ketenwerking en bioclusters zorgen voor 

afstemming tussen vraag en aanbod, meerwaarde 

creëren in de keten en de groei in bio stimuleren bij de 

verwerkers, foodservices en verkooppunten. 

4. Consument: Consumentencampagne zet voordelen en 

meerwaarde van bio in de verf, bio tot bij de consument 

brengen en de vraag naar bio verhogen door van jongs af 

aan te sensibiliseren. 
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4.9.2 Week van de korte keten 2018  

 
De week van de korte keten is een promotie-initiatief waarbij over de 5 provincies korte keten initiatieven 

worden gebundeld. Door dit interprovinciaal aan te pakken hoopt men een groter bereik te genereren en 

zo het merk ‘korte keten’ nog sterker in de markt te zetten. Daarbij bekomt men Vlaamse steun voor 

Vlaamsbrede communicatie waardoor de provinciale initiatieven nog meer in de kijker komen. De week 

is doorgegaan van 27 mei tot 4 juni 2018.  

 

Op 18 september 2017 kwam er voor het eerst een interprovinciale werkgroep aangevuld met enkele 

Vlaamse instanties (Vlam, steunpunt hoeveproducten, departement Landbouw en Visserij) samen om de 

optie tot de organisatie van een gezamenlijke week van de korte keten te bekijken. De invulling van deze 

week van de korte keten komt tot stand door het bundelen van bestaande initiatieven: boerenmarkten, 

bedrijfsbezoeken, klantenacties, picknicks, workshops, … De kracht van de week van de korte keten zit in 

het gebundeld promoten van de initiatieven en producenten van korte keten landbouwproductie richting 

de consument.  

 
 

Evaluatie 

De week zelf was een succes. Met meer dan 450 activiteiten over heel Vlaanderen was er een goede 

dynamiek. Zowel op de sociale media en in de nationale media was er wel aandacht voor en de korte 

keten werd goed in beeld gebracht. Voor een eerste editie was het een zeer geslaagde editie. De focus 

kan in een tweede editie nog meer komen op de inhoudelijke meerwaarde van korte keten en de korte 

keten in de stad. Nu was het vooral nog een in de markt zetten van de term ‘korte keten’.  

 
In 2019 zal alvast een nieuwe editie van de week van de Korte Keten doorgaan. 
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4.10 Last but not least: Provincies in Cijfers 

 

 

Op 1 januari 2018 verruimden de steunpunten Sociale Planning van de Vlaamse provincies tot 

steunpunten Data & Analyse of kortweg D&A. Ze staan in voor de cijfermatige beleidsondersteuning van 

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. Het data-aanbod breidt geleidelijk uit, van het brede sociaal beleid naar andere sectoren en 

samenwerkingen binnen en buiten de provincies. Het afgelopen jaar kwamen er veel bijkomende data 

beschikbaar over o.a. economie, detailhandel, veiligheid…  Er werden in 2018 ook projecten opgestart 

rond landbouw, klimaat en gezondheid die in 2019 tot bijkomende data, en evt. rapporten, zullen leiden. 

 

Om de provinciale werking van de Steunpunten D&A te faciliteren en te ondersteunen, bestaat er een 

interprovinciale samenwerking. Het belangrijkste instrument van de interprovinciale D&A werking is de 

online databank provincies.incijfers.be (PinC). In 2018 werd aan de volgende zaken gewerkt binnen PinC: 

o De databank werd uitgebreid met een overzichtelijke dashboard pagina zodat er per thema snel 

naar relevante cijfers, steekkaarten, rapporten,… kan doorgeklikt worden.  

o De rapporten in PinC werden gestroomlijnd tot mooie, dynamische rapporten die op elk toestel 

werken én exporteerbaar zijn naar PDF.  

o Het aantal gebiedsindelingen werd uitgebreid waaronder o.a. ook de nieuwe typologie van de 

Vlaamse gemeenten.  

o Er werden rapporten en/of steekkaarten aangemaakt over de thema’s bevolking, wonen, 

armoede, economie en detailhandel.  
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Tenslotte heeft D&A in 2018 een rol opgenomen in een groter overkoepelend kader: 

o Als partner binnen het Vlaamse netwerk Statistiek Vlaanderen waartoe de Vlaamse provincies van 

rechtswege behoren. 

o Als belangrijkste dataleverancier aan de centrumsteden via het uitbouwen van een Swing 

connector met onze eigen databank.  

o Door deel te nemen aan activiteiten, studiedagen, werkgroepen,… zoals de AIV trefdag, de GIS-

werkgroep VVSG, de studiedag van de Vlaamse Statistische Autoriteit.  

 

 

  

 


