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TRANSITIE

Van een wolk zorgen tot een zon vol hoop
Vanuit de ene invalshoek kleurt optimisme de Limburgse horizon: alle economische barometers
wijzen op herstel; geen evidentie wegens de nasleep van de sluiting van Ford Genk. Maar toch:
de Limburgse samenleving staat voor de uitdaging van een sterk wijzigende organisatie, vooral
in de bestuurlijke-administratieve aansturing ervan. Het Vlaamse Regeerakkoord ontneemt het
provinciebestuur met ingang van 2017 zijn persoonsgebonden bevoegdheden: een proces dat
zich in 2016 in alle betrokken domeinen voltrekt.
		
Hoe dan ook, hoopgevend of zorgelijk, zonnig of bewolkt, vanuit beide perspectieven
bevindt Limburg zich middenin een ingrijpende transitie.
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Economische vlindertuin
“Limburg, hier groeien ideeën” hanteren we ook in 2016 als baseline voor onze regiomarketing.
Het gericht verbinden van knowhow en middelen – lokaal, provinciaal, Vlaams en Europees - met
SALK als strategische leidraad, herstelt onze economie én transformeert ze tegelijk. We slagen
erin om ons economisch DNA ingrijpend te wijzigen. De eerder traditionele productie-gedreven
Limburgse economie evolueert naar een economie opgebouwd uit innovatiegedreven toekomstsectoren. Deze transitie verdient consolidatie en verdere verdieping. Het provinciebestuur
draagt hiertoe bij met middelen (50 miljoen euro – SALK), maar ook als stimulator, begeleider en
inspirator.
Buiten de lijntjes kleuren
Een provincie die haar drive vindt in innovatie ontwikkelt op veel vlakken originele ideeën, nieuwe
methodieken en baanbrekende toepassingen. Vaak begeeft ze zich hierbij bewust buiten de
begane paden; kleurt ze buiten de lijntjes. Dat is zeker figuurlijk zo. Maar óók letterlijk: in veel
opzichten ligt onze focus buiten de provincie- of landsgrenzen.
		
		
In economisch opzicht vertaalt zich dat in participaties en projecten binnen de vele
Europese programma’s, maar evenzeer in het bouwen aan de exportmogelijkheden en –kansen
van onze ondernemingen. Toeristisch promoten we Limburg in alle windstreken tot ver over onze
grenzen. We boren hierbij nieuwe doelgroepen aan om te komen tot 365 dagentoerisme; omdat
alle kleurschakeringen van onze rijkom aan natuurpracht in Limburg élk seizoen het bezoeken
waard zijn én omdat een uitbreiding van het toeristisch seizoen een grote economische impact
genereert. Op vlak van cultuur vermijden we halsstarrig navelstaarderij, een reële bedreiging
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voor onze cultuurhuizen tijdens de komende transitie. De provincie Limburg moet de Limburgse
cultuursector in startpositie brengen naar een beloftevolle toekomst.
Limburg fietst op kop …
Op andere vlakken neemt Limburg onder impuls van het provinciebestuur het voortouw. Ruimte
ontwikkelen om te werken, te wonen, te leven en te ontspannen blijft een van onze kerntaken.
We fietsen voorop als het gaat om het vertalen van principes van duurzaamheid in het dagelijkse
leven van de Limburgers. De renovatielening DuwolimPlus geldt als een voorbeeld in Vlaanderen en promoten we in 2016 bij specifieke doelgroepen. De e-portemonnee, een complementaire
munt die duurzaam gedrag beloont, ontwikkelen we vanaf 2016 verder tot een volwaardig én
marktgedreven betaalmiddel: een wereldprimeur.
		
		
In het bijzonder “fietst” Limburg letterlijk voorop: als het over fietsen en fietsbeleid in
al z’n aspecten gaat. Zo gaan we voor een 100 % -beleid: 100 % subsidiëring voor fietssnelwegen
en 100 % dekking voor de kwaliteitscontrole van het fietsroutenetwerk. In economisch opzicht
schakelen we met Flanders Bike Valley vanaf 2016 een fietsversnelling hoger: hét nieuwe onderzoeks- en testcentrum voor de Limburgse en Vlaamse fietsindustrie komt dan op kruissnelheid.
… van het hele peloton
Limburg fietst dan wel op kop, maar de provincie is geen eenzame fietser. Integendeel, het
provinciebestuur is onverminderd bekommerd om alle Limburgers en begaan met hun kansen en
participatie. We willen het hele peloton samen over de streep.
		
Precies daarom investeren we in een Limburgse Mobiliteitscentrale voor Aangepast
Vervoer: een vervoersnetwerk op maat van élke Limburger. De meer dan 15 000 verreden ritten
met en voor Limburgers met een beperking (in 2015) staan als een onwrikbaar statement voor de
noodzaak en de absolute meerwaarde ervan. Precies daarom bouwen we het Dommelhof verder
uit tot een bovenlokaal G-sportcentrum met gerichte investeringen in meer aangepaste verblijfsaccommodatie en in een G-fitnesszaal. Precies daarom leggen we onze focus zo sterk op onderwijskansen voor ieder kind en het terugdringen van de uitval.
		
Maar ook, precies daarom blijven we ons engageren als partner van steden en gemeenten, expertise en kennis delen voor meer Limburg.
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Gelukkig beschikt onze provincie over voldoende veerkracht om onze
economie te herstellen en zelfs te vernieuwen. De verschillende
Europese programma’s spelen een cruciale rol in het versterken van
onze economische competitiviteit.
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Economie

Sinds 2000 heeft het economisch bestuurlijk landschap diverse opeenvolgende wijzigingen
ondergaan. De werking van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) Limburg is
ontdubbeld in de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij, met een provinciale opdracht voor
socio-economisch beleid, en het VLAO, belast met de bedrijfsgerichte diensten van de GOM. Het
VLAO is na enkele jaren geïntegreerd in het Agentschap Ondernemen. Ook het concept van “Het
Huis van de Economie” is de revue gepasseerd, maar heeft geen duurzame verankering gekend.
Het Subregionaal Tewerkstellingscomité Limburg (STC) en de drie Limburgse streekplatformen
zijn opgeheven en samengevoegd in ERSV, RESOC en SERR Limburg. Ook nu is het streekontwikkelingsbeleid het voorwerp van hervormingsvoorstellen. Op het vlak van sociale economie
hebben de sociale en beschutte werkplaatsen plaats moeten ruimen voor maatwerkbedrijven en
is een totaal nieuw subsidiekader van kracht.
De voorbije vijftien jaar is Limburg met diverse grootschalige bedrijfssluitingen
geconfronteerd. De sluiting van Philips Hasselt en de sluiting van de Fordvestiging te Genk heeft
een bijzonder grote impact op de Limburgse economie en op de arbeidsmarkt gehad. Met haar
gekende veerkracht heeft de Limburgse economie - mede dankzij de steun van de Vlaamse en
Europese overheid, vertaald in achtereenvolgens de Limburgovereenkomst en SALK - zich weten
te herstellen en zelfs te vernieuwen. De provinciale beleidsmatige keuze voor de speerpunteneconomie - andermaal in het V²O-principe (Versterk, Versnel en Ontwikkel) van SALK en recent in
het Vlaams economisch clusterbeleid bevestigd - heeft hiertoe zeker een bijdrage geleverd. Anno
2015 is het economisch DNA van de provincie grondig gewijzigd en is er een sterker evenwicht
tussen de eerder traditionele economische sectoren en de toekomstsectoren, o.m. medtech/
biotech, clean tech, slimme logistiek, smart energy… De komende jaren moet dit evenwicht worden
geconsolideerd en moet nog meer het pad van de innovatie- en kennisgedreven economie worden
opgegaan. Dit moet leiden tot een provincie met een grotere economische slagkracht, een
grotere competitiviteit van de Limburgse ondernemingen en finaal tot meer werkgelegenheid.

1

SALK VERSTERKT ONZE ECONOMIE
Op 15 juli 2013 is het SALK-uitvoeringsplan door de Vlaamse regering goedgekeurd. Het uitvoeringsplan bevat een breed gamma van projecten die de impact van de sluiting van Ford Genk op
korte termijn moeten milderen en het Limburgs economisch weefsel en ondernemerschap op
middellange en lange termijn moeten versterken.
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Voor de financiering van het SALK-uitvoeringsplan is een gecumuleerd planbudget samengesteld:
•
•
•
•

66,5 miljoen euro extra Europese enveloppe
81,5 miljoen euro Vlaamse middelen
50 miljoen euro ingezet door de provincie Limburg
bijkomende middelen Limburgse gemeenten en promotoren.

Tijdens de laatste monitoring van juli blijkt dat de uitvoering van SALK op koers zit. De uitvoering
van de meeste projecten kent een gunstig verloop. In sommige projecten is om diverse redenen
een vertraging, doch hier zal de komende maanden een inhaalbeweging worden gemaakt. Een
aantal realisaties worden hier exemplarisch genoemd:
• de goedkeuring van twee intensieve opleidingsprogramma’s, exclusief voor de ontslagen
werknemers van Ford en toeleveranciers, met een totaal budget van 11 miljoen euro,
gecofinancierd vanuit het Europees Globalisatiefonds
• positieve evolutie van de hertewerkstelling van ontslagen werknemers: 41 % is niet meer als
werkzoekende bij de VDAB geregistreerd
• nieuwe investeringsprojecten: Ikea (300 nieuwe jobs), uitbreiding Europese logistieke
campus van Nike (500 nieuwe jobs), Mobis Part Europe – Europees verdeelcentrum
Hyundai en Kia (80 nieuwe jobs), hoofdkwartier van Hyundai Heavy Industries
te Genebos (100 nieuwe jobs)
• afbakening van het kleinstedelijk gebied Leopoldsburg voor de realisatie van
een nieuwe gevangenis (550 nieuwe jobs)
• met enkele toonaangevende projecten kan worden geïllustreerd dat de uitvoering
van de businesscases op schema zit:
−− strategisch Onderzoekscentrum Flanders’ Make is opgestart
−− Smart Logistics Limburg is in uitvoering
−− Energyville: EV1 gerealiseerd en projectvoorstel operationele werking
via GTI Limburg is ingediend
−− versterking innovatief ondernemerschap in de fruitteelt: robotisering, valorisatie
nevenstromen, exportstimulering en kennis- en onderzoekscentrum wijnbouw
−− Limburg Clinical Research Program, gestart met LSM-subsidies, is in uitvoering.
Tijdens de opeenvolgende monitoringmomenten en in de vergaderingen van het Directiecomité
en de Task Force dient erover te worden gewaakt dat alle projecten binnen de planperiode van
SALK (2014-2019) worden uitgevoerd of ten minste worden opgestart. Ook het engagement van
de Provincie voor de inzet van de provinciale enveloppe van 50 miljoen dient in het bestek van de
financiële meerjarenplanning 2014-2019 te leiden tot concrete projectrealisaties.
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VERSTERKEN VAN DE SPEERPUNTENECONOMIE
Op 17 juli 2015 heeft de Vlaamse regering de krachtlijnen van het Vlaams clusterbeleid vastgelegd.
Met dit clusterbeleid wenst de Vlaamse overheid de transformatie van het economisch weefsel
en het kennisgedreven karakter van de economie te versterken. Hierbij worden duidelijke keuzes
inzake sectoren en clusters gemaakt.
Met deze formulering moet worden erkend dat de Limburgse speerpunteneconomie
eigenlijk het Vlaamse clusterbeleid “avant la lettre” is. In de sectoren van de logistiek, zorgeconomie en fruit heeft de Limburgse clusterwerking reeds een solide basis.
Met het logistiek masterplan, het zogenaamde Doorbraakscenario, is de Limburgse logistieke ambitie in 2007 scherp gesteld. Met de erkenning van Genk als logistieke poort,
de realisatie van subregionale logistieke clusters en de oprichting van het Logistiek Platform
Limburg (LPL) zijn belangrijke stappen voorwaarts gezet. LPL, actief onder de koepel van de
Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg, fungeert als een overlegplatform tussen
logistieke bedrijven, onderwijs en overheid en onderneemt gerichte acties om de concurrentiepositie van de Limburgse logistieke sector te versterken. Het bundelen van goederenstromen
en modal shift, het afstemmen van de provinciale arbeidsmarkt op de noden van de logistieke
sector en grensoverschrijdende samenwerking voor investeringspromotie zijn de voornaamste
actielijnen van het LPL.
Naast acties ter bevordering van de instroom van nieuwe logistieke medewerkers is
ook een uniek concept van poolwerking - werkgevers werken samen om werknemers te delen
zodat piekperiodes kunnen worden opgevangen en duurzame tewerkstelling kan worden
gegarandeerd - uitgewerkt. Dit concept zal volgend jaar voor de functie van vrachtwagenchauffeurs worden uitgetest.
Limburg heeft, mede dankzij de realisaties van de voorbije jaren en het ondernemerschap van de logistieke actoren, voldoende economisch potentieel en draagvlak opgebouwd voor
de verdere uitbouw van gespecialiseerde en slimme logistiek. Met het project Smart Logistics
Limburg ondersteunt LPL, samen met UHasselt en PXL, de introductie van innovatieve logistieke
concepten voor supply chain thinking, efficiëntieverbetering in warehousing activiteiten,
horizontale samenwerking, ICT-technologie, modal shift…
Sinds de goedkeuring van het actieplan van prof. Piet Stinissen zijn dankzij volgehouden
investeringen en het bundelen van krachten de Limburgse life sciences en innovatieve healthcare
in een snel tempo ontwikkeld. De versterking van de onderzoeksportfolio van de Limburgse kennisinstellingen creëren een sterk eco-systeem in de provincie Limburg. Hierbij denken we in het
bijzonder aan het universitair onderzoeksinstituut Biomed, innovatief klinisch onderzoek via
het Limburg Clinical Research Program, performante opleidingen op bachelor en masterniveau,
een sterke netwerking van de Triple Helix-actoren in LifeTechLimburg, de beschikbaarheid van
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risico-kapitaal van de Limburgse Investeringsmaatschappij, innovatief ondernemerschap in de
healthcare… Met de life sciencesincubator BIOVille I en II is een performant infrastructureel
kader voor start-ups en spin-offs gerealiseerd. In deze incubator worden jonge ondernemingen
inhoudelijk en logistiek ondersteund.
De voorbije jaren heeft Limburg zich ingeschreven in de Vlaamse beleidsopties van
“Flanders Care” en is ook sterk geïnvesteerd in de realisatie van een Limburgse zorgcommunity.
De verzelfstandiging van de platformwerking van LTL om meer economische valorisatie te realiseren en het voortzetten van de werking inzake instroom en promotie van zorgberoepen van
POM Limburg passen hierin. Innovatieve arbeidsorganisatie, de participatie aan de proeftuin
Careville met het project Jobtime (combinatie van deeltijdse banen tot fulltime tewerkstelling),
promotie van technische zorgberoepen (Techniek in de zorg), deelname aan de Vlaamse promotionele actie “Dag van de Zorg” en de organisatie van provinciale overlegtafels zijn hier enkele
concrete acties.
De voorbije jaren is geen kans onverlet gelaten om Pcfruit verder uit te bouwen tot
hét onderzoeks- en kenniscentrum voor de fruitteelt, zowel op het vlak van toegepast wetenschappelijk onderzoek, collectieve en individuele dienstverlening aan telers, contractonderzoek
voor bedrijven… De meerwaarde van Pcfruit, m.n. het behoud en de versterking van het concurrentieel vermogen van de fruitsector via innovatie op diverse terreinen, zoals rassen, teelt- en
productieomstandigheden, krijgt in binnen- en buitenland grote erkenning. Naast de specifieke
onderzoeksprojecten voor de teelt van hard en zacht fruit zoekt Pcfruit voortdurend naar
opportuniteiten om de fruitsector met de academische wereld en technologie-bedrijven (ICT,
robotisatie, voedselverwerking…) te verbinden. Pcfruit speelt dus duidelijk een katalyserende rol
voor vernieuwing en innovatie in de fruitsector.
In het kader van SALK zijn 1 miljoen euro Vlaamse middelen en 1,5 miljoen euro
provinciale subsidies vrijgemaakt voor 3 belangrijke projecten. Een eerste project heeft betrekking op de uitbreiding van de exportmogelijkheden van het Limburgs fruit door de afbakening
van bacterievuurvrije zones. De provincie Limburg neemt de kosten voor de afbakening van
deze zones volledig op zich. In 2014 is reeds 53 ha afgebakend en voor de volgende jaren is de
afbakening van minstens 450 ha gepland. Een ander belangrijk project richt zich op innovatiestimulering door robotisatie en mechanisatie en op valorisatie van alternatieve stromen van
fruit, wat zowel in het hoogwaardig segment als voor het industriefruit een meerwaarde kan zijn.
Een laatste SALK project dat van start is gegaan is de uitbouw van het Kennis- en Onderzoekscentrum Wijnbouw dat volledig in Pcfruit geïntegreerd wordt.
Met de ingebruikname van de nieuwe test- en kantoorinfrastructuur komt volgend
jaar de werking van Flanders Bike Valley als innovatief Limburgs bedrijfsinnovatienetwerk
op kruissnelheid. Flanders Bike Valley is een nieuw onderzoeks- en testcentrum voor de Limburgse en Vlaamse ondernemingen actief in de fietsindustrie. Flanders Bike Valley wordt een
nieuwe schakel in het bestaande netwerk van Limburgse innovatieknooppunten en incubato-
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ren, naast Bioville op de Universitaire Campus voor life sciences, de Corda-incubator voor ICT
op de voormalige Philipssite, C-Mine Crib voor de creatieve economie te Winterslag, de cleantech incubator op Greenville te Houthalen-Helchteren. IncubaTHOR voor smart energy en de
geplande mode-incubator vervolledigen de lijst.

3

WE STIMULEREN INNOVATIEF EN
INTERNATIONAAL ONDERNEMERSCHAP
De conclusie van de SALK-expertengroep is helder: de Limburgse economie mist innovatiekracht
en ondernemerschap en de Limburgse bedrijven zijn onvoldoende exportgericht. In SALK zijn
daarom diverse projecten opgenomen om het Limburgs innovatief en internationaal ondernemerschap te stimuleren.
Een sleutelrol wordt hierbij opgenomen door het projectvoorstel “Ondernemerschap
2.0” dat de voorbije maanden in een nauwe samenwerking tussen het Ondernemersplatform
Limburg en de provincie Limburg is voorbereid. In dit project wordt het Limburgs ondernemerschap versterkt door een parallelle werking op twee sporen: de transformatie van de mature
sectoren (maak, bouw, land- en tuinbouw) door een strategische sectorgerichte transformatiewerking en een ondernemersgedreven clusterwerking (medtech/biotech, smart energy,
cleantech, logistiek, vrijetijdseconomie...) door betere afstemming in de triple helix en betere
ondernemersgerichte ondersteuning van start-ups (ICT, creatieve economie). Hiervoor wordt
in een projectperiode van drie jaar met een projectbudget van bijna 8 miljoen euro een actieprogramma in een matrix-structuur uitgevoerd:
Horizontaal:
• bevordering van de internationalisering van Limburgse bedrijven door exportstimulering
• valorisatie van onbenut economisch potentieel inzake ondernemerschap en groei
• ondernemersgedreven clusterwerking
• professionalisering van start-ups en innovatieve starters in hun initiële groeifase.
Verticaal:
• transformatie van de bouwsector tot een sterke, toekomstgerichte en duurzame sector
• versterking van de transfer en implementatie van het onderzoek van Flanders’ Make
• versterking van agro-ondernemerschap
• inzet op gespecialiseerde logistiek
• economische valorisatie in de thematische clusters clean tech, medtech/biotech en
vrijetijdseconomie.
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Het project is ingediend in het nieuwe EFRO-programma 2014-2020 en in het bijzonder in
de beschikbare Europese SALK-enveloppe van GTI-Limburg. Het past immers volledig in de
V²O-strategie (Versterk, Ontwikkel en Versnel) van SALK. Uniek is de krachtenbundeling van
de Limburgse economische actoren. Onder leiding van het Ondernemersplatform Limburg en
een prioritair co-promotorschap van de provincie Limburg participeren de Limburgse werkgeversorganisaties (Voka-Kamer van Koophandel Limburg, VKW-Limburg, Unizo Limburg en
Boerenbond), de sectororganisaties Agoria en de Confederatie Bouw Limburg, UHasselt, LRM,
NV Greenville aan dit projectvoorstel.
Voor de verbetering van het innovatief en internationaal ondernemerschap wordt ook
de accountwerking van vzw Innovatiecentrum Limburg met 5 à 6 VTE uitgebreid en wordt de
werking van LocateinLimburg versterkt. Gestart als een feitelijk overlegplatform en later ingebed
in de LRM-werking is in 2014 de Limburgse acquisitiestrategie in de vzw LocateInLimburg
verzelfstandigd. LocateInLimburg voert de Limburgse acquisitiestrategie gericht op buitenlandse
investeerders uit. Uit de FIT-cijfers blijkt dat in de provincie Limburg in 2014 slechts 19 buitenlandse investeringsprojecten met een jobcreatie van 276 VTE’s werden gerealiseerd. In totaal
zijn er in de rest van Vlaanderen 165 buitenlandse investeringsprojecten genoteerd. Vanaf 2016
wordt de werking van LocateInLimburg in een hogere versnelling gebracht. Bij de organisatie van
Europese en overzeese road-shows en investeringsseminaries, het bezoek aan buitenlandse
beurzen en de begeleiding van buitenlandse investeerders bij bezoeken aan sites wordt gefocust
op drie sleutelsectoren: smart logistics, health & care en sustainable industries. Vanaf 2016 voorziet de provincie Limburg een financiële bijdrage voor de cofinanciering van het SALK-project,
ingediend in de GTI-Limburg.
De stimulering van creatief ondernemerschap is ook de finaliteit van de IDE-werking.
In drie sectoren, maak, zorg en mode & accessoires, worden in partnerschap met de steden
Hasselt en Genk en de Limburgse kennisinstellingen (UHasselt, PXL en UCLL) nieuwe bedrijfsgerichte projecten ontwikkeld om de creatieve expertise van Limburgs talent te verbinden met
het Limburgse bedrijfsleven. Dit moet leiden tot nieuwe producten die op de markt kunnen
worden geïntroduceerd.
Op het vlak van ondernemerschapseducatie is de provincie structurele partner van het
project “mini-ondernemingen” van Vlajo, van het Q-stageproject van Voka-Kamer van Koophandel
Limburg en van JCI Limburg voor de organisatie van de JCI-award en het succesvolle project
“18-28”.
Om het ondernemerschap in de detailhandel te stimuleren zal de provincie Limburg
een nog sterkere ondersteunende en dienstverlenende rol ten aanzien van de lokale besturen
vervullen. De Limburgse detailhandel staat voor 17 500 handelspanden en vertegenwoordigt
meer dan 10.000 zelfstandige ondernemers en 17 000 jobs. Omwille van dit economisch belang
is het evident dat met enige omzichtigheid dient te worden omgegaan met uitbreidingsvragen.
Aansluitend op de interprovinciale studie detailhandel is een gespecialiseerd instrument voor
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marktruimteberekening, de RetailCompass, ontwikkeld. Op vraag van de gemeenten en ten
behoeve van ruimtelijke planningsprocessen worden deze marktruimteberekeningen aangeboden. Om de lokale beleidsplannen en –acties te onderbouwen krijgen de Limburgse gemeenten
ook volgend jaar gratis toegang tot Locatus. Met studiedagen, workshops en inhoudelijke netwerkmomenten worden de lokale besturen ondersteund in kennis over voor de detailhandel
relevante thema’s zoals e-commerce, innovatie in de detailhandel (o.m. designinnovatie),
leegstandbestrijding, winkelbeleving… De voorbije 15 jaar konden de gemeenten ook rekenen op
een provinciale ondersteuning voor de realisatie van een kernversterkend beleid. Meer dan 1 miljoen euro provinciale subsidies zijn toegekend. De Vlaamse overheid heeft de laatste jaren een
sterker Vlaamse subsidie-instrumentarium, gefinancierd met generieke Vlaamse en Europese
middelen, uitgewerkt. De gemeenten opteren, omwille van de grootte van het subsidiebedrag,
eerder voor deze Vlaamse subsidiemogelijkheden. In het kader van de projectenoproep “detailhandel”, gelanceerd in het kader van het Vlaams EFRO-programma 2014-2020, hebben 9 Limburgse gemeenten een projectaanvraag ingediend: Beringen, Genk, Hasselt, Heusden-Zolder,
Houthalen-Helchteren, Lanaken, Leopoldsburg, Maaseik en Tongeren.

4

ONZE ARBEIDSMARKT VERSTERKEN
Eind september 2015 telde Limburg 34 224 werkzoekenden. De Limburgse werkloosheidsgraad
bedraagt 8,52 % tegenover een werkloosheidsgraad in Vlaanderen van 7,93 %. Deze algemene
cijfers verbergen echter opvallende verschillen naar doelgroepen en naar subregio’s en gemeenten:
• de daling van de Limburgse jeugdwerkloosheid volgt de Vlaamse evolutie, doch de daling is
in Limburg opmerkelijk sterker: - 11 % (juni 2014-juni 2015)
• de werkloosheid van 50-plussers is opvallend gestegen: + 23 % tussen juni 2014-2015
• hogere werkloosheidsgraad in Midden-Limburg (10,19 %) en Maasland (10,24 %) dan het
Limburgse gemiddelde met de gemeenten Genk (13,97 %) en Maasmechelen (13,49 %) als
opvallende uitschieters.
Uit een recente analyse blijkt dat de beroepsaspiraties van de geregistreerde werkzoekenden
niet matchen met de ontvangen vacatures en met de evolutie van de economische sectoren.
Veel werkzoekenden prefereren een tewerkstelling in economische sectoren die in termen van
werkgelegenheid de laatste jaren een terugval kennen. In het kader van de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Limburg en VDAB Limburg worden daarom nieuwe acties voorbereid die, aanvullend op de reguliere regierol van de VDAB, de matching van vraag en aanbod
verbeteren. Hierbij wordt conform het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid de focus gelegd op
jongeren, 50-plussers en allochtonen. Tevens worden nieuwe initiatieven in partnerschap met
de lokale besturen uitgewerkt. De beschikbare ESF-middelen in de GTI Limburg dienen hiervoor
versneld te worden ingezet. Om de spanningsindicator van het Maasland terug te dringen moet
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het vacature-aanbod grensoverschrijdend worden uitgebreid. De oprichting van een Grensoverschrijdend Informatiepunt (GIP) met als opdracht informatieverstrekking en bemiddeling past
hierin.
In de ondersteuning van de sociale economie heeft de provincie een lange traditie.
De Droomjobfabriek en de hefboomprojecten in het kader van de Limburgovereenkomst (parkrangers, onderhoudsploegen fietsroutenetwerk, enclavewerking in de rusthuizen, woonzorgteams, de uitbouw van de Limburgse fietspunten, het distributienetwerk voor hoeve- en streekproducten…) zijn belangrijke realisaties uit het verleden. Met de hervorming van het Vlaams
subsidiekader is ook de rol van de provincies gewijzigd in een eerder flankerend beleid afgestemd
op de Vlaamse beleidslijnen. De provinciale ondersteuning van de sociale economie blijft nodig gelet op de verdringingseffecten op de arbeidsmarkt en op de grotere concurrentiestrijd bij
opdrachttoekenningen.
Met het provinciaal subsidiefonds worden subsidiemogelijkheden gecreëerd voor
projecten rond schaalvergroting om zo te kunnen voldoen aan de decretale normen en voor een
sterke marktwerking van de sociale economie-ondernemingen. Bovendien wordt een beperkte
investeringssteun voorzien. Daarnaast wordt, in overleg met In|C, het Vlaamse collectief ondersteuningsorgaan voor de sector sociale economie, een intensief innovatieprogramma met een
collectieve sessie en maatgerichte trajecten aangeboden. Hiervoor wordt samengewerkt met
in|Cetera en het Limburgs Innovatiecentrum. Tot slot wordt een traject gestart voor de eventuele
oprichting van een Limburgse koepelstructuur, naar analogie met 4Werk in West-Vlaanderen.
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Europa

Voor de versterking van het economisch weefsel en voor talrijke projecten ter verbetering van de
sociale cohesie zijn de voorbije drie decennia bijna 600 miljoen euro Europese subsidies ingezet
en meer dan 2 000 projecten gerealiseerd. De beschikbare Europese subsidies zijn sinds de
programmaperiode 2000-2006 en in het bijzonder tijdens de programmaperiode 2007-2013 – en
dit volledig in de lijn van de Europese Lissabonstrategie - ingezet als een belangrijke hefboom
voor de Limburgse transitie van een productie- naar een innovatiegedreven economie. De
zogenaamde “mature” sectoren werden ondersteund door het innovatief vermogen van de
bestaande ondernemingen te versterken en door de realisatie van een performant omgevingskader met o.m. goed uitgeruste bedrijventerreinen en gespecialiseerde thematische incubatoren.
Nieuwe economische groei- en toekomstsectoren zijn met strategische projectontwikkeling
en –realisaties versneld tot ontwikkeling gebracht. Alle projectrealisaties zijn overzichtelijk
gebundeld op de webpagina Europa@Limburg van limburg.be.
Op 1 januari 2014 is de nieuwe programmaperiode 2014-2020 gestart en voor alle
Europese programma’s geldt nog meer dan voorheen de Europese verplichting om de beschikbare
Europese subsidies in te zetten voor de versterking van de economische competitiviteit. In alle
voor Limburg relevante Europese programma’s – EFRO-Vlaanderen 2014-2020 en de Interregprogramma’s van de Euregio Maas-Rijn en van de Grensregio Vlaanderen-Nederland – ligt de
inhoudelijke en financiële focus op “innovatie” en op “de versterking van het ondernemerschap”.
Om het hefboomkarakter van de Europese subsidies ten volle te benutten blijft de
Provincie inzetten op een ondersteunend en dienstverlenend beleid door het bieden van
provinciale cofinanciering aan projecten, passend in de provinciale economische beleidsvisie,
en door gespecialiseerde begeleiding door het provinciaal EFRO-contactpunt en de provinciale
Interreg-projectmanagers. Vanuit de rol van het Vlaams-provinciaal partnerschap en van het
medebeheer wordt de communicatie-opdracht gecontinueerd. Hierbij wordt eerder op promotie
van de programma-resultaten dan op werving van projecten en projectpartners ingezet.
In de beschikbaarheid van provinciale cofinanciering bekleedt Limburg, in vergelijking met de
andere provincies, de koppositie. Als hefboom voor de Limburgse projectontwikkeling is op de
provinciale financiële meerjarenplanning een significant cofinancieringsfonds van 33,15 miljoen
euro ingeschreven (ter vergelijking: in de programmaperiode 2007-2013 werd 14 miljoen euro
provinciale cofinanciering toegekend):
•
•
•
•
•

12,25 miljoen euro voor de SALK-projecten van de GTI Limburg-luik EFRO
1 miljoen euro voor de SALK-projecten van de GTI-Limburg-luik ESF
9,725 miljoen euro voor het generieke EFRO-programma
9,15 miljoen euro voor de Interreg-programma’s EMR en GVN
1,025 miljoen euro voor de andere Europese programma’s.
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EFRO-VLAANDEREN 2014-2020
Het nieuwe EFRO-programma – beter gekend als het doelstelling 2-programma – is op 15
december 2014 door de Europese Commissie goedgekeurd. Naast een generiek gedeelte met een
programmabudget van 130 miljoen euro geeft het programma ook uitvoering aan de 10 SALKprojecten die in de GTI-Limburg (Geïntegreerde Territoriale Investering) vervat zijn. Binnen het
EFRO-programma is 43,3 miljoen euro voor de GTI-Limburg gereserveerd en hiervan is, bij de
eerste oproeplancering van 24 juni 2015, 33 miljoen euro EFRO open verklaard. 6 projectvoorstellen met een globaal projectbudget van 90 miljoen euro zijn ingediend: Flanders’ Make,
T2-campus, Energyville, LocateinLimburg, Innovatiecentrum en Ondernemerschap 2.0 met
Ondernemersplatform als promotor. Mits tijdige goedkeuring kunnen deze projecten op 1 januari
2016 effectief van start gaan. Voor de Construction Academy dienen de technische knelpunten
nog verder te worden uitgeklaard. Voor de projecten van iMinds en de versterking van het
toeristisch ondernemerschap wordt later een projectoproep verwacht. De GTI-Limburg is hiermee sterk van start gegaan.
Met het provinciaal contactpunt blijft de provincie Limburgse promotoren begeleiden
en ondersteunen in de projectvoorbereiding om zo een significant aandeel van de generieke
EFRO-middelen in Limburgse projectrealisaties om te zetten.

2

SAMENWERKINGSPROGRAMMA INTERREG
EUREGIO MAAS-RIJN (EMR) 2014-2020
Het samenwerkingsprogramma van de Euregio Maas-Rijn 2014-2020 wordt momenteel in functie
van de inhoudelijke en technische screening van de Europese Commissie herwerkt. De goedkeuring van het programma wordt begin volgend jaar verwacht. Het EFRO-budget bedraagt
96 miljoen euro en met een maximaal subsidiepercentage van 50 % genereert het programma
een Euregionaal investeringsbudget van minstens 192 miljoen euro. 106 miljoen euro hiervan is
gereserveerd voor de grensoverschrijdende uitbouw en versterking van de innovatieslagkracht en
marktpositie van de ondernemingen en in het bijzonder van de kmo’s. Onder voorbehoud van de
goedkeuring van het samenwerkingsprogramma is in juni reeds een projectoproep gelanceerd.
23 projectschetsen met een investeringsbudget van 76 miljoen euro en een EFRO-subsidievraag
van 38 miljoen euro zijn ingediend. In 19 voorstellen participeren Limburgse actoren. Indien alle
projecten worden goedgekeurd wordt een EFRO-subsidie van 6,3 miljoen euro in onze provincie
ingezet.
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SAMENWERKINGSPROGRAMMA
INTERREG GRENSREGIO
VLAANDEREN-NEDERLAND (GVN) 2014-2020
Het samenwerkingsprogramma van de Grensregio Vlaanderen-Nederland, met een recordEFRO-bedrag van 152,5 miljoen euro, is op 17 december 2014 door de Europese Commissie
goedgekeurd. Door het multiplicatoreffect wordt een programmabudget van 305 miljoen euro
gegenereerd, zodat in de Grensregio in de nieuwe programmaperiode opnieuw een krachtige
impuls aan de grensoverschrijdende samenwerking kan worden gegeven. 40 % van het budget
of 122 miljoen euro is gereserveerd voor projecten die passen in de grensoverschrijdende slimme
economische groei. Sinds de goedkeuring van het samenwerkingsprogramma van de Grensregio
Vlaanderen-Nederland zijn reeds twee projectoproepen gelanceerd. Voor de eerste projectoproep
zijn meer dan 100 projectconcepten ingediend. Hiervan zijn 21 concepten verder uitgewerkt in een
projectaanvraag. In 13 projecten is er een Limburgse deelname aan het projectpartnerschap. Bij
de tweede projectoproep, afgesloten begin oktober, zijn 53 projectconcepten ingediend.
De verdere ondersteuning van de Limburgse partners in grensoverschrijdende projecten moet resulteren in een voldoende groot aandeel van de beschikbare EFRO-enveloppe. Hierbij
wordt gestreefd naar 13,5 miljoen euro EFRO-subsidies.

4

STICHTING EUREGIO MAAS-RIJN
De langetermijnvisie EMR2020, uitgewerkt tijdens het Limburgs voorzitterschap van de Stichting
Euregio Maas-Rijn (2010-2012), vormt nog steeds de basis voor de operationele werking van het
oudste grensoverschrijdende samenwerkingsverband in Europa. In april 2016 neemt het Zweckverband Region Aachen de voorzittershamer van de Duitstalige Gemeenschap over. De meerwaarde van het provinciaal partnerschap ligt in het grensoverschrijdend overleg en de afstemming
van grensoverschrijdende item’s zoals arbeidsmobiliteit (o.m. wederzijdse diploma-erkenning en erkenning van beroepservaring aanvullend op het accreditatieverdrag, kennis van
buurtalen, oprichting van Grensinformatiepunten, Eures, …), veiligheid (i.s.m. NeBeDeAgPol,
EMRIC), gezondheidszorg, economie en innovatie… Omdat voortaan de provincie Nederlands
Limburg als beheersautoriteit voor het nieuwe Interreg-programma optreedt, zal de Stichting
meer dan voorheen de rol van projectinitiator kunnen opnemen en zich als trinationaal platform
voor projectontwikkeling kunnen profileren.
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EUROPE DIRECT
De provincie Limburg heeft een sterke traditie met het Europe Direct informatiecentrum als
“front office” voor alle Limburgers op zoek naar informatie over Europese aangelegenheden
zoals het Europees beleid, de programma’s en de instellingen van de Europese Unie. Via het
gericht doorsturen van Europese beleidsontwikkelingen en subsidiemogelijkheden, de aanmaak
en verspreiding van publicaties en een digitale nieuwsbrief wordt de Europese informatie
proactief verspreid. Om de burgers te sensibiliseren en te informeren over de Europese
actualiteit worden lezingen of debatten met gastsprekers georganiseerd. De Provincie is ook
structurele partner voor de organisatie van een publieksevent naar aanleiding van de Europese
feestdag. Met o.m. de recent vernieuwde onderwijspakketten en een internetzoektocht blijft
Europe Direct zich sterk op het onderwijs richten. Door de organisatie van navorming en voorlichtingssessies worden zowel docenten als studenten geïnformeerd over het EU beleid.
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Verder inzetten op één van de sterkste troeven van onze provincie: ons
milieu en onze natuur. De acties om Limburg klimaatneutraal te krijgen
tegen 2050 wordt samen met de gemeenten en Limburgers verder gezet. Ook
op het vlak van veiligheid en inbraakpreventie zal het vernieuwend provinciaal beleid verder worden uitgebouwd. De provincie Limburg kan haar troeven slechts vrijwaren als Vlaanderen ze mee financieel blijft ondersteunen.
Zeker de Bosgroepen, de Regionale Landschappen en het dierenwelzijnsbeleid
zijn afhankelijk van de Vlaamse dotaties.
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Milieu en natuur

IN LIMBURG WERKEN WE AAN DUURZAAMHEID
Binnen enkele weken vindt in Parijs de internationale klimaattop plaats. Deze top kan hopelijk
het vertrouwen herstellen waarbij het iedereen menens is om de uitstoot van broeikasgassen
terug te dringen. Aan dat vertrouwen werken we in Limburg al jaren, enerzijds door naast de
gekende klimaatargumenten ook de baten op het vlak van welvaart en welzijn te benadrukken,
anderzijds door de klimaatinspanningen heel nabij en tastbaar te maken voor de man in de
straat, voor bedrijven en voor andere overheden. Dit willen we doen via verschillende instrumenten en projecten.

1.1

De e-portemonnee
Zo is de provincie betrokken bij de hervorming en verzelfstandiging van de e-portemonnee, een
complementaire munt waarmee duurzaam gedrag van Limburgers wordt beloond. Met deze
munt kan men op zijn beurt weer lokale duurzame goederen en diensten kopen. Samen met
Limburg.net en Fairfin zijn enkele kinderziektes uit het concept geëlimineerd en werd draagvlak
bij strategische partners opgebouwd. In de komende drie jaar zal de munt tot een volwaardig,
marktgedreven beleidsinstrument worden uitgebouwd. Als we in dit opzet slagen zal Limburg
door de schaal, de aanpak en de brede inhoud van de e-portemonnee over een heuse wereldprimeur beschikken.

1.2

DuwoLimPlus
Een belangrijk deel van de klimaatimpact maar ook van ons welbevinden is ons wooncomfort.
Het verzoenen van deze twee is perfect mogelijk, zoals werd bewezen met de succesvolle
campagne “Limburg Renoveert” i.s.m. Dubolimburg, Infrax, Stebo en de Limburgse bouwsector.
Dit is niet enkel goed voor de portemonnee en het klimaat, maar ook voor de lokale tewerkstelling! De campagne rond collectieve renovatie van woningen kreeg een sterke impuls door
de Limburgse renovatielening DuwolimPlus, waarbij dankzij Duwolim en provinciale SALKmiddelen de Limburgers tot 40 000 euro kunnen lenen op maximum 10 jaar voor de grondige
renovatie van hun woning. Limburg is hiermee een voorbeeld in Vlaanderen. Volgend jaar zal
gewerkt worden aan de promotie van dit nieuwe aanbod naar relevante doelgroepen en ondersteunen we het nieuwe Vlaamse Renovatiepact.
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De Stroomlijners
De campagne De Stroomlijners legt de klemtoon op heel concrete acties voor elektriciteitsbesparing bij gezinnen. De huisbezoeken van opgeleide Stroomtrainers die burgers concrete
besparingstips geven op maat, waren een groot succes en worden daarom herhaald. Nieuw zijn
de kleinschalige samenaankopen die in en samen met de gemeenten zullen worden georganiseerd voor zuinige elektrische apparaten (koelkasten, wasmachines…).
We moeten er echter rekening mee houden dat uit controles van de Federale Overheidsdienst
Economie is gebleken dat 6 op 10 energielabels van elektrische toestellen niet kloppen. Dit komt
omdat producenten zelf een label aan hun toestellen toekennen en het bij de Economische
Inspectie aan tijd ontbreekt om alle labels te controleren.

1.4

Milieucoördinatoren
Ook de acties onder de oppervlakte zijn van belang. We hebben in Limburg bedrijven
die voortrekker zijn op het gebied van duurzaamheid en klimaatinspanningen en daar ook de
voordelen van meepikken. Maar er zijn ook heel wat - vaak kleinere - bedrijven voor wie het nog
steeds een ver-van-mijn-bed-show is. Wij willen de komende jaren net die doelgroep bereiken via
de milieucoördinatoren. Zij zijn vaak de vertrouwenspersoon binnen het bedrijf met de nodige
kennis van alle bedrijfsprocessen. Via samenwerking met VOKA, Greenville en PXL willen wij de
milieucoördinatoren ondersteunen om hun rol als adviseur rond energiebesparende investeringen
binnen het bedrijf kracht bij te zetten.

1.5

Scholen
Ook scholen zijn vaak te weinig bezig met energiebesparing en investeringen in hernieuwbare
energie. Het komende jaar willen wij daarom starten met een proefproject waarbij we scholen
willen helpen om vanuit een coöperatieve aanpak investeringsruimte te creëren voor PV-installaties, gecombineerd met flankerende maatregelen als relighting, gekoppeld aan de educatieve
opdracht.

2

LANDSCHAPSBEHEER MET DE PARKRANGERS
Binnenkort zullen de middelen van SALK-parkrangers toegekend worden aan Regionaal Landschap Lage Kempen vzw, met als tweede begunstigde Groenwerk vzw en Arbeidscentrum De
Wroeter vzw. Hiermee word de sociale tewerkstelling voor landschapsbeheer verzekerd tot 2019.
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REGIONALE LANDSCHAPPEN EN BOSGROEPEN
In het kader van doorbraak 64 uit het Witboek interne staatshervorming werden zowel Bosgroepen als Regionale landschappen voor erkenning, subsidiëring en opvolging onder de
bevoegdheid van de provincies gebracht. De Provincie Limburg wil deze rol volwaardig blijven
opnemen.
Door in te zetten op een duurzame houtoogst (industriële houtverkoop) en door bosuitbreiding op privégronden te stimuleren, dragen de Bosgroepen bij tot de lokale economie
en een betere CO2-vastlegging. Ook het beschermen en verhogen van de biodiversiteit in de
Limburgse privébossen is prioritair onder meer via het Life+ project “Life Floresent”. Een nieuwe
uitdaging is de dienstverlening voor gemeentebesturen die zou moeten resulteren in het
genereren van extra middelen voor de gemeenten en tegelijk ook voor de Bosgroepen zelf.

4

EÉN LIMBURG MET DE GEMEENTEN
De ondersteuning van de gemeenten bij de uitvoering van hun milieubeleid blijkt meer dan ooit
belangrijk naarmate de houvast binnen het Vlaamse beleid afneemt. De provincie zorgt voor
vorming en opleiding (o.m. via LSX), voor overleg en voor advies op maat. Zo helpt de provincie
samen met het Centrum Duurzaam Groen de gemeenten om concrete oplossingen te vinden
voor het onderhoud van het openbare domein zonder het gebruik van pesticiden, zoals de wet
hen oplegt.
De gemeenten krijgen ook verder ondersteuning voor hun lokaal klimaatbeleid,
gekoppeld aan het Europese Burgemeestersconvenant. Eerst werden de gemeenten geholpen
om een eigen actieplan op te stellen. Nu gaat het vooral om het helpen bij de concrete uitvoering
daarvan. Dit gebeurt door gemeentelijke instapmogelijkheden in sensibilisatiecampagnes (zoals
De Stroomlijners) te voorzien, maar ook in concrete terreinacties zoals ESCOLimburg2020
i.s.m. Infrax en Dubolimburg. Of ook de proeftuin woningrenovatie ‘Werfgoed’ i.s.m. Stebo en
Dubolimburg, die wil bijdragen tot betere marktcondities voor grondige renovaties van woningen. In enkele wijken van Maasmechelen is een collectieve actie opgestart, waarbij eigenaars de
kans krijgen om gezamenlijk een energetische renovatie van hun woning te doen.
Deelnemende eigenaars genieten hierbij van gratis, onafhankelijke begeleiding op technisch en
financieel vlak doorheen het hele renovatieproject.
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DIERENWELZIJN
De Provincie Limburg heeft in samenwerking met de provinciale adviesraad voor Dierenwelzijn
(P.A.D.) de voorbije jaren initiatieven uitgewerkt die hebben bijgedragen tot minder dierenleed en
meer bewustzijn creëerden rond het houden van en het zorgen voor dieren. Deze inspanningen
zullen verder worden gezet door de coördinatie van de werkgroepen die in de schoot van de P.A.D.
werden opgericht.
In de toekomst zal de provincie blijven focussen op diensten en projecten die rechtstreeks bijdragen tot de ondersteuning van de gemeenten. Milieudiensten en politiezones
kunnen zo terecht bij een aanspreekpunt voor samenwerkingsverbanden, knelpunten in de sector,
de dierenwelzijnwetgeving enz… We zullen ook blijven samenwerken met verenigingen die een
aantoonbare aanvullende functie vervullen in het kader van de problematiek van rondzwervende dieren. We ondersteunen hen met een werkingssubsidie. Gemeenten, politiediensten
en klassieke dierenasielen kunnen terecht bij verenigingen die de allerkleinste en zieke dieren
kunnen overnemen. Bovendien blijven we ijveren voor een dierenasiel voor het Maasland en de
aanpalende gemeenten.
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Het Provinciaal Natuurcentrum (PNC)

HET LIMBURGS VELDSTUDIECENTRUM
KRIJGT MEER VUUR
Het Limburgs veldstudiecentrum (LIVEC) wordt de draaischijf voor burgerwetenschap in Limburg
rond de thema’s natuur, milieu en duurzaamheid (wat Ecotron+ in het Nationaal Park Hoge
Kempen in 2016 wordt voor de professionele wetenschappers). Niet enkel studie maar ook
aandacht voor natuurbeleving, een enthousiasmerende werking en een goede sfeer staan hoog
op de agenda. Het LIVEC is een ontmoetingsplaats waar ideeën bruisen, onderzoeksresultaten
worden samengebracht en vertaald op mensenmaat en deelnemers met verschillende achtergronden elkaar uitdagen en versterken.
Dit jaar zal de komst van een coördinator een meer structurele werking aan het LIVEC
geven. Een projectteam, een stuurgroep en een klankbordgroep worden samengesteld en de
projectdoelstellingen worden uitgewerkt. Daarnaast komt er een feestelijk startmoment in 2016
voor alle betrokken partijen.

2

LIKONA BLAAST 25 KAARSJES UIT
In 2016 bestaat de Limburgse Koepel voor Natuurstudie (LIKONA) 25 jaar. Ter ere van dit zilveren
jubileum willen we de werking van LIKONA extra in de kijker zetten. Momenteel is er een film
in voorbereiding die gebruikt zal worden als promotiefilm om de werking van LIKONA beter
bekend te maken. De film zal worden voorgesteld op de LIKONA-contactdag van 16 januari 2016.
Ingekorte versies zullen ook vertoond worden op verschillende media (TV Limburg, websites,
Facebook…). Daarnaast plannen we in het weekend van 20 tot 22 mei 2016 een open-deur-dag/
LIKONA-marathon/1000-soortendag waarop de bezoekers kunnen kennismaken, proeven van
en deelnemen aan tal van LIKONA-activiteiten. Dit evenement in het Provinciaal Natuurcentrum
wil de Limburgers op een laagdrempelige manier laten kennismaken met natuur(studie).
Een belangrijk doel van LIKONA is het verzamelen van gegevens over de Limburgse
natuur. Deze willen we samen met de vakgroep biostatistiek van de Universiteit Hasselt analyseren.
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DE INRICHTING VAN DE SITE CRAENEVENNE
De herinrichting van de site Craenevenne met onder andere een educatief ontsloten nieuwe
vijver en zandwal wordt afgerond.

4

EEN NIEUW BEZOEKERSCENTRUM
VOOR NIEUWENHOVEN
Na de grondige renovatie van de educatieve vijver en de visvijver in 2015, wordt in 2016 gestart
met de voorbereidingen voor een nieuw bezoekerscentrum. Als vervanging van het bezoekerscentrum en de loods zal een nieuw gebouw worden gezet, waarin de functies educatie en beheer
gecombineerd worden. Dit gebouw zal een voorbeeld worden op het vlak van duurzaam/energieneutraal/CO2-neutraal bouwen. Naast de voordelen van energiebesparing en milieuwinst biedt
dit de mogelijkheid om het verhaal van duurzaam bouwen ook educatief uit te werken.

5

KLIMAATEXCURSIE EN KLIMAATGIDSEN
Voor scholen is er een nieuw educatief project voor de derde graad van het secundair onderwijs:
de klimaatexcursie. Tijdens deze excursie gaan jongeren op stap in de natuur en ontdekken op
verschillende stopplaatsen de impact van hun gedrag op het klimaat.
Ook de gemeenten en alle Limburgse verenigingen kunnen bij het PNC terecht voor
een gratis klimaatgids. Deze klimaatgids komt ter plekke een wandeling begeleiden en laat de
deelnemers op eenvoudige wijze kennis maken met de ingewikkelde klimaatproblematiek.

6

MILIEUZORG OP SCHOOL (MOS):
KLIMAATSUBSIDIES EN LIMNET
Scholen kunnen nog steeds terecht bij de MOS-medewerkers voor advies en coaching. Voor
MOS-scholen blijven de provinciale klimaatsubsidies het middel bij uitstek om in en rond de
school eigen klimaatactiviteiten uit te werken.
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Leerkrachten krijgen weer heel wat vormingen aangeboden en voor het Limburgs
Natuur- en milieueducatief Netwerk (LIMNET) vindt opnieuw een LIMNET-contactdag plaats.

7
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Limburg is dé wilde bijenprovincie van Vlaanderen. Voorlopig werden hier al 252 soorten
gevonden, waaronder meer dan 50 soorten die alleen in Limburg werden aangetroffen.

8

Het provinciaal waterbeleid

De provincie krijgt vanaf 1 januari 2016 binnen het waterbeleid meer bevoegdheden. In het kader
van de interne staatshervorming dragen 37 gemeenten hun waterlopen over aan de provincie. Als
grootste waterlopenbeheerder van Limburg kan de Provincie dan ook blijven inzetten op mensen
en middelen om te investeren in waterprojecten, het onderhoud van de waterlopen en de nauwe
samenwerking met gemeenten en wateringen.

DE BIJENCAMPAGNE LOOPT DOOR IN 2016

De bijencampagne in 2015 was een groot succes. In 2016 zullen scholen verder
ondersteund worden en komt er een vervolg op de cursus wilde bijen. In 2015 werd daarom een
onderzoek uitgevoerd naar wat deze belangrijke bestuivers nodig hebben. In 2016 willen we
samen met de Regionale Landschappen en gemeenten deze acties uitvoeren.
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NAAR EEN UNIFORMER EN
EFFICIËNTER WATERBELEID
Door de opwaardering van de onbevaarbare waterlopen van derde categorie tot tweede
categorie wordt op 1 januari 2016 het waterlandschap grondig hervormd. Met maar liefst 37 van
de 43 gemeenten met waterlopen (Herstappe heeft geen geklasseerde waterlopen) wordt in
totaal meer dan 500 kilometer waterlopen overgedragen aan de Provincie. De Provincie krijgt
zo 1 500 km waterlopen onder haar hoede. De onderhoudswerken (ook die van de wateringen)
kunnen nu als één geheel uitgevoerd worden door eenzelfde aannemer, binnen afgebakende
gebieden en volgens dezelfde ruimingsprincipes over de gemeentegrenzen heen. De herklassering leidt tot een efficiënter waterbeleid met interessantere aanbestedingsprijzen, duidelijkheid
voor de burger, één aanspreekpunt en uniforme wateradviezen bij bouwaanvragen.

DE EIKENPROCESSIERUPS (EPR) 2016
Al jaren ondersteunt de provincie de bestrijding van de eikenprocessierups. Van deze hindersoort
zullen we vermoedelijk nooit meer af geraken. Samen met partners van de provincie Antwerpen
en Nederland willen we daarom ijveren voor een Europees project. De inbreng vanuit Limburg
zal specifiek gaan over hoe we het aantal rupsen kunnen verminderen in de aangetaste gebieden. Hierbij willen we de Limburgse Universiteit en de PXL als partner betrekken.

De huidige 56 officiële Limburgse waterloopbeheerders (nv Scheepvaart, de Vlaamse
Milieumaatschappij (VMM), de provincie, 43 gemeenten en 10 wateringen) brengen we zo terug
tot 19.

2

WE ZETTEN ONZE WERKING VOORT

2.1

Overstromingen voorkomen en bestrijden
Door de klimaatverandering zal de neerslagintensiteit tijdens zomerse onweersbuien toenemen.
De niet aflatende strijd tegen overstromingen, de natuurlijke inrichting van waterlopen en de
herwaardering van waterlopen in de doortochten van stads- en dorpskernen blijven dan ook
belangrijke speerpunten.
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Niet enkel waterlopen vormen een risico voor overstromingen. Ook afstromend water
vanuit de hellende landbouwgebieden kan water- en modderoverlast veroorzaken. Daarnaast
zijn kleinschalige maatregelen bij geplande bouwwerken en verkavelingen belangrijk. In het
kader van de watertoetsdossiers worden deze zo goed mogelijk opgevolgd.

2.2

De aanleg van overstromingsgebieden
Er wordt verder gewerkt aan het aanleggen van wachtbekkens en overstromingszones.

2.3

Meten is weten
In 2016 worden extra wachtbekkens voorzien van automatische peilmeetpunten met SMSalarmering. Daardoor worden de provincie, de betrokken gemeente en de brandweer tijdig
verwittigd bij hoge waterstanden zodat tijdig de nodige maatregelen kunnen worden genomen.

2.4

De natuurlijke inrichting van waterlopen
In 2016 worden verschillende vismigratieknelpunten opgelost.
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Het provinciaal domein Nieuwenhoven

Beleid 2016 ludwig vandenhove

Beleidsdomein:

Het provinciale domein Nieuwenhoven blijft een van de waardevolste groene longen in het
agrarische Haspengouw. De combinatie van natuur, bos en zachte recreatie vergt een continue
zoektocht naar evenwicht, ook voor milieu-educatieve activiteiten.
In functie van het bosbeheersplan en in overeenkomst met het FSC keurmerk gebeuren in het bos de nodige beheerwerken.
In 2016 wordt in het kader van de vernieuwing van het bezoekercentrum onderzocht of
de kleinschalige waterzuivering al dan niet volledig vernieuwd moet worden. Ook zal dankzij de
toegekende investeringssubsidie gestart worden met het herstel van enkele historisch waardevolle graslanden in het kader van de instandhoudingdoelstellingen in Vlaanderen.
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Veiligheid

Om het hoge aantal woninginbraken in onze provincie (3644 in 2014) een halt toe te roepen, hebben de Provincie en de gouverneur deze legislatuur de handen in elkaar geslagen met alle relevante overheden en diensten. Maar ook met de burger.

1

DE PREVENTIE VAN WONINGINBRAKEN
NOG VERSTERKEN
Een provinciaal preventieplan en de actiedag “1 dag niet” hebben het Limburgs preventiebeleid
een nieuw elan gegeven. Zowel het preventieplan als “1 dag niet” - dat vanuit Limburg uitgroeide
tot een nationale actiedag - kunnen mooie resultaten voorleggen en zullen in 2016 dan ook
blijven verder lopen.
De klemtonen in 2016 zijn: het verder inzetten op digitale communicatie, het beter
betrekken van geëngageerde burgers en het overtuigen van de Vlaamse en federale overheid om
inbraakpreventie structureel aan te pakken met bijvoorbeeld een Politiekeurmerk Veilig Wonen,
naar Nederlands voorbeeld, zodat we niet blijven dweilen met de kraan open.

2

BURENBEMIDDELING VOOR MEER VEILIGHEID
We geloven sterk in burenbemiddeling als onderdeel van de globale veiligheidsketen. Burenbemiddeling kan de lokale politie en zeker de wijkinspecteurs werk uit handen nemen, zodat zij
zich met zwaardere veiligheidsfenomenen kunnen bezighouden. Bovendien draagt burenbemiddeling sterk bij tot het sociaal netwerk in een buurt. We blijven in 2016 dan ook een coördinerende
en stimulerende rol opnemen naar de gemeenten en politiezones. Het provinciebestuur voorziet
in de nodige ondersteuning door het aanbieden van gratis opleiding en een provinciaal netwerk.
Onder meer daardoor zetten meer en meer Limburgse gemeenten en politiezones in op de
diensten burenbemiddeling, die jaarlijks honderden burenconflicten tot een goed einde brengen.
Momenteel is in 23 Limburgse gemeenten een dienst burenbemiddeling actief. Nog 3 bijkomende
gemeenten zijn de opstart aan het voorbereiden.
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VEILIGHEIDS- EN PREVENTIESPEL:
JONG GELEERD
Jong geleerd is oud gedaan. Daarom willen we in 2016 werk maken van een digitaal veiligheids- en
preventiespel voor kinderen uit het lager onderwijs. Het spel behandelt op een positieve manier
verschillende veiligheidsaspecten die van belang zijn voor kinderen: brand- en inbraakpreventie,
de kennis van veiligheidsdiensten en belangrijke telefoonnummers, het omgaan met ruzies en
conflicten, online veiligheid, het baas zijn over hun eigen lichaam en het leren aangeven van
grenzen (i.s.m. het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling)… Deze thema’s worden als
kapstok gebruikt om op een speelse manier met de kinderen in gesprek te gaan over hun
veiligheid. De nadruk ligt op het bijbrengen van kennis en vooral op veilige en sociale attitudes
en vaardigheden. Bedoeling is dat dit digitale platform op termijn gekoppeld wordt aan een
“veiligheidsbelevingscentrum” voor kinderen, via de veiligheidscampus van het PLOT.
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PLOT
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Zet in op groei, innovatie en duurzame leereffecten.

NIEUWE WERKWIJZEN VAN OPLEIDING

4

Naar aanleiding van de hervorming van het politie- en brandweeronderwijs zal het PLOT in 2016
focussen op de implementatie van nieuwe werkwijzen binnen de basisopleidingen. De klemtoon
in alle opleidingen blijft hierbij liggen op inhoudelijke, onderwijskundige en geografische
optimalisatie in functie van een klantgerichte benadering. Hiertoe behoren ook proefprojecten
met afstandsleren.
De bouw van een multifunctionele oefenhal zal toelaten om het politie- en ambulancieronderwijs kwaliteitsvol en praktijkgericht verder te zetten. Ook heeft de deputatie in 2015
budget vrijgemaakt om een politieloods te bouwen.

2

WE GAAN DE PROVINCIEGRENS OVER
In de geest van het federaal regeerakkoord worden convenanten gesloten met veiligheidsscholen in andere provincies. We streven zo een optimale spreiding na van vorming, training en
opleiding, gecombineerd met een efficiënte inzet van overheidsmiddelen.

MET PARTICIPATIES EN PARTNERSHIPS
NAAR MEER KWALITEIT
Om blijvend kwaliteitsvol veiligheidsonderwijs aan te bieden zoekt het PLOT ook in 2016 actief
naar nieuwe inkomsten. Via financiële participatie van structurele partners, door een verbreding
van het opleidingsaanbod voor de private sector en door een actieve klantenwerving wil het
PLOT haar inkomsten verhogen. Tegelijk wordt de werking verder geoptimaliseerd en geautomatiseerd.

Provincie Limburg Opleiding en Training (PLOT) is een gevestigd instituut in het
opleidingslandschap rond veiligheid. Het levert op dit terrein een meerwaarde, garandeert
professionaliteit en sluit blijvende partnerschappen.

1

49

DE VEILIGHEIDSCAMPUS GENK
In samenwerking met de stad Genk zal het PLOT een expertisecentrum oprichten dat de kiem
moet zijn van een nieuwe veiligheidscampus. Deze veiligheidscampus zal een incubator zijn voor
veiligheidsinitiatieven, met betrokkenheid en inbreng van zowel private als publieke partners.

5

LIMBURG SCHOOL FOR EXCELLENCE (LSX)
Tot slot versterkt het PLOT de dienstverlening ten aanzien van de Limburgse lokale besturen door
samen met de structurele partners het opleidings- en expertisecentrum LSX (Limburg School for
Excellence) verder uit te bouwen.
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WE BLIJVEN IN EEN “BESPARINGSMODUS”

De Vlaamse overheid heeft bij herhaling bevestigd dat de personeelsleden uit de
persoonsgebonden materies niet moeten vrezen voor hun job en dat zij zullen worden overgenomen door Vlaanderen of door gemeentebesturen. In het ontwerpbesluit van de Vlaamse
Regering (houdende de vernieuwde taakstelling van de provincies) is gespecificeerd dat de
overgedragen personeelsleden hun salaris, graad, anciënniteit en functionele loopbaan zullen
behouden.

In 2013 en 2014 kwam daar dan nog de afbouw van het provinciefonds bovenop.
Vandaag is de toekomst onzeker omdat er nog geen zicht is op de dotatie die de provincie op
basis van het Vlaams regeerakkoord zal ontvangen, in vervanging van de opcentiemen op de
ontroerende voorheffing.

Dit neemt niet weg dat er nog tientallen vragen en problemen (over pensioenlasten,
taakomschrijvingen, bevorderingsreserves, personeelsleden in disponibiliteit enz.) zullen rijzen.
Bovendien kan de overgang naar een andere werkgever ingrijpende gevolgen hebben op
persoonlijk vlak, ook al behoudt men werkzekerheid en salaris. Het spreekt voor zich dat onze
personeelsleden recht hebben op een zo goed mogelijke begeleiding in dit transitietraject en dat
die rol voor een groot deel door de Directie HRM moet worden opgenomen.

De besparingen komen duidelijk tot uiting in de cijfers van het ontwerp van
personeelsbudget 2016: netto ligt het ontwerp personeelsbudget 2016 immers 1 538 000 euro
lager dan het personeelsbudget 2015.

ER ZIJN MINDER OPENSTAANDE FUNCTIES
Ook het aantal gebudgetteerde functies evolueert in dalende lijn. De vermindering van het aantal
functies is slechts in zeer beperkte mate het gevolg van de uitkanteling van het PRIC en van het
Huis van het Nederlands. Voor het overige is deze daling het gevolg van het niet vervangen van
personeelsleden die uit dienst zijn gegaan of hun pensioen hebben genomen.
In het ontwerp personeelsbudget 2016 zijn slechts in zeer beperkte mate vervangingen
geraamd voor personeelsleden die in 2015 uit dienst of met pensioen gaan, namelijk enkel
wanneer het gaat om functies, die omwille van een specifiek functieprofiel niet via interne
procedures kunnen worden ingevuld.
Het blijft dus ook in 2016 noodzakelijk om vacatures zoveel mogelijk in te vullen via
procedures van interne mobiliteit, herplaatsing en dienstaanwijzing, met de daarbij horende
maatregelen inzake herscholing, vorming en opleiding.

OVERHEVELING NAAR VLAAMS NIVEAU
Daarnaast zal de focus in 2016 vooral liggen op informatieverstrekking en begeleiding van onze
personeelsleden die als gevolg van de afslanking en gewijzigde taakstelling van de provincies
naar een ander bestuursniveau zullen worden overgeheveld. Die overheveling moet immers
tegen 1 januari 2017 rond zijn.

Ons bestuur verkeert op het vlak van personeel al een aantal jaren in een “besparingsmodus”.
Bij de opmaak van het meerjarenplan werd er al vanuit gegaan dat slechts één op de twee
personeelsleden die met pensioen gaan, vervangen kunnen worden.

2
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EEN ORGANIGRAM VOOR DE TOEKOMST
In 2016 zal de nodige aandacht besteed worden aan de uitwerking van het organigram dat vanaf
2017 in voege zal zijn en dat focust op de grondgebonden materies.
De opeenvolgende jaren van besparingen en onzekerheid over de toekomst van de
provincies eisen hun tol. De implementatie van het nieuwe organigram moet de hefboom worden
om een positief elan in de organisatie te brengen, gebaseerd op een wervende toekomstvisie voor
de provincie na 2017.
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De (niet-)confessionele gemeenschappen

De Provincie moet in het geval van ontoereikende financiële middelen tussenkomen in de
werkingstekorten van de Kathedrale Kerkfabriek, de erkende besturen van de orthodoxe en
islamitische erediensten, en de Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening Limburg.
Daarnaast staat de Provincie ook in voor de huisvesting van de bedienaars van de orthodoxe en
islamitische erediensten.
Dit heeft de afgelopen jaren geleid tot een stijgende budgettaire impact voor de Provincie.

1

DE KATHEDRALE KERKFABRIEK
SINT‑QUINTINUS TE HASSELT
Sedert 2003 is voor de Sint-Quintinuskathedraal een protocol afgesloten met de Stad Hasselt dat
de tussenkomst voor de Provincie regelt.

2

DE ORTHODOXE KERKFABRIEKEN
In Limburg zijn momenteel 4 orthodoxe kerkfabrieken erkend die een financiële tussenkomst
voor hun werking van de provincie ontvangen. In 2016 wordt de erkenning van een bijkomende
orthodoxe kerkfabriek te Hasselt verwacht.

3
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DE ISLAMITISCHE GELOOFSGEMEENSCHAPPEN
Op dit ogenblik zijn er 13 erkende islamitische geloofsgemeenschappen in de provincie Limburg.
Naast de financiering van de werkings- en investeringstoelagen aan de islamitische gemeenschappen betaalt de provincie ook een maandelijkse woonstvergoeding aan 5 imams.
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Het Executief van de Moslims van België bereidt momenteel de indiening van nieuwe
aanvragen voor erkenning als islamitische geloofsgemeenschappen bij de Vlaamse regering
voor. De Provincie zal voor deze erkenningdossiers, na het gunstig advies van de minister van
Justitie, een advies moeten verlenen over de financiële consequenties die een erkenning met zich
meebrengt.

4

DE PROVINCIALE INSTELLING VOOR
MORELE DIENSTVERLENING LIMBURG
De tekorten in de werking van de Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening Limburg zijn
sinds 2004 ten laste van de Provincie. De geografische inplanting en werking van 11 locaties voor
de uitoefening van de morele dienstverlening in Limburg heeft gezorgd voor een aanzienlijke
stijging in de financiële tussenkomst voor de provincie.
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Cultuur is belangrijk voor onze economie en de creativiteit in Limburg.
We zullen de Limburgse cultuursector dan ook perfect in startpositie brengen naar een nieuwe, beloftevolle toekomst. Net zoals
we onze toeristische sector, die ook een belangrijke economische
impact heeft, nog zullen uitbreiden en moderniseren.
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Cultuur en Erfgoed

2016 wordt een uitdagend jaar voor de Limburgse cultuursector. Het Vlaams regeerakkoord
bepaalt dat de provincies hun persoonsgebonden bevoegdheden, waaronder cultuur, verliezen
vanaf januari 2017.
		
		
Er bestaan nog veel vragen over hoe dit proces nu precies zal verlopen en vooral wat de
impact ervan zal zijn op het terrein. Wat betekent de transformatie voor de werking van de vele
culturele actoren? Maar bovenal: welke gevolgen heeft het voor de cultuurparticipatie en de
cultuurbeleving van de Limburgers?
		
We laten onze schouders alvast niet hangen. Integendeel, we rechten onze rug en blijven
investeren. Want regio’s met bijzondere aandacht voor erfgoed en een gevarieerd kunst- en
cultuuraanbod doen het economisch beter. De mensen wonen er liever en zijn creatiever. De
toeristische aantrekkingskracht neemt er toe.
		
Het is dus onze prioriteit om de culturele sector te begeleiden bij de op til zijnde
veranderingen en optimaal voor te bereiden op de toekomst. Voor onze eigen cultuurhuizen
kiezen we resoluut voor een verdere versterking van hun werking.
		
Een bloeiende, kwaliteitsvolle cultuursector met internationale ambitie: dat is in het
belang van alle Limburgers en de vele bezoekers in onze regio, nu en zeker ook morgen.

1

WE BEREIDEN DE LIMBURGSE
CULTUURSECTOR VOOR OP DE TOEKOMST
De Limburgse cultuursector kan onverminderd blijven rekenen op inhoudelijke ondersteuning
en adviesverlening van de provinciale diensten. Ook de huidige subsidieregeling blijft van kracht
met project-, werkings- en STROOM-subsidies voor jonge Limburgse talenten.
		
De Limburgse Cultuurprijs wordt voortaan jaarlijks uitgereikt. Beurtelings komen
verenigingen en individuen in aanmerking. Met deze erkenning zetten we culturele vernieuwers
in de kijker en willen we hun naam, faam en (inter)nationale carrière een boost geven.
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Meer dan ooit behartigen we de belangen van de Limburgse cultuursector op Vlaams
niveau. We informeren de sector over alle relevante ontwikkelingen gerelateerd aan de bevoegdheidsoverdracht. Hiervoor worden op gepaste tijdstippen sectormomenten georganiseerd,
onder andere in samenwerking met de Limburgse Raad voor Cultuurbeleid.
		
		
Sterker nog, het is onze ambitie om in de toekomst méér Vlaamse middelen naar
Limburg te halen. Daarom roepen we alle culturele actoren en gemeenten op om meer en
beter samen te werken. We stimuleren schaalvergroting en kruisbestuiving. Concreet, we
zetten een traject op met de Limburgse cultuursector om dit proces op gang te brengen.
		
		
We dagen de cultuursector ook uit om financieel meer verantwoordelijkheid te nemen.
Want overheidsmiddelen voor cultuur komen steeds meer onder druk te staan. Tegelijk is het
duidelijk dat culturele instellingen en verenigingen die eigen inkomsten genereren, kunnen
rekenen op een breder maatschappelijk draagvlak. Daarom responsabiliseren we de sector via
informatiesessies om zelf op zoek te gaan naar alternatieve vormen van financiering, zoals
crowdfunding, sponsoring, vriendenwerking, mecenaat…

2

WE BLIJVEN ONZE
CULTUURHUIZEN VERSTERKEN
Het Gallo-Romeins Museum, Dommelhof, het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed, Z33,
de Provinciale Bibliotheek, Bokrijk, Cultuurplatform Design, Zebracinema… Allemaal instellingen
met een duidelijk profiel en een flinke dosis ambitie. Wat ze typeert? Vernieuwing en innovatie,
een internationale focus, aandacht voor een gediversifieerd publiek, in het bijzonder gezinnen
met kinderen. Onze cultuurhuizen zijn stuk voor stuk trendsetters in hun domein. Deze vaste
waarden zetten onze regio cultureel op de kaart en voeden het culturele imago van Limburg.
Daarom blijven we in hen investeren. Ze verdienen onze onvoorwaardelijke steun.

2.1

Een Gallo-Romeins Museum met Euregionale ambitie
Het Gallo-Romeins Museum is één van de toonaangevende archeologische musea in Europa. Dit
hippe museum bereikt een groot en gevarieerd publiek en trekt veel gezinnen met kinderen aan.
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Na de succesvolle tentoonstelling “Vikingen!” blijkt ook de expo “Gladiatoren, helden
van het Colosseum” veel belangstelling te wekken. Het Colosseum in Rome stelde aan het
Gallo-Romeins Museum voor om deze reizende expo samen te ontwikkelen. Een hele eer. Naar
goede gewoonte is ook deze tentoonstelling erg toegankelijk voor kinderen. Om de expo extra
in de kijker te zetten organiseert het museum in het voorjaar een groots Gladiatorenweekend in
samenwerking met de stad Tongeren.
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2.3

		
Na de succesvolle jubileum editie staat Toegepast 21 in de startblokken. Opnieuw
begeleiden we jonge designtalenten bij de start van hun carrière. Een jaar lang worden deze
creatieve geesten geïntroduceerd in een professioneel netwerk. Laureaten uit vorige edities
coachen hen tijdens hun creatieopdracht. De resultaten hiervan worden getoond in een tentoonstelling. Toegepast is dé springplank naar een professionele loopbaan.
		
Met de lezingenreeks “A-Z Lezingen” rond design, architectuur en beeldende kunsten,
haalt het designplatform een groot aantal (inter)nationale sprekers naar Limburg.

		
In 2020 vernieuwen we de permanente tentoonstelling volledig. De geografische focus
van de huidige opstelling wordt verruimd tot buiten de Limburgse grenzen. Een interuniversitaire
werkgroep is volop aan de slag om hiervoor nieuwe inhouden te verzamelen. Kortom, het museum
opereert niet enkel stedelijk, provinciaal of Vlaams, maar trekt resoluut de internationale kaart.

Kunst zonder grenzen in Z33, Huis voor Actuele Kunst

Cultuurplatform Design en Zebracinema
Cultuurplatform Design is als netwerkorganisatie een broeikas voor beloftevol ontwerptalent en
een laboratorium voor inspirerende denkmodellen.

		
Met de fototentoonstelling “The incredible Roman dinner party by Marc Lagrange”
zet het museum eind 2016 een nieuwe lijn uit in het tentoonstellingsbeleid: hedendaagse kunst
in confrontatie met verhalen en objecten uit een ver verleden. De investeringen voor dit project
worden voor een flink stuk terugverdiend omdat de tentoonstelling verhuurd zal worden aan
buitenlandse musea.

2.2
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Zebracinema is het platform voor kwaliteitsfilms. We brengen opnieuw een uitgelezen
selectie van de beste arthousefilms in zeven cultuurhuizen in Limburg en Diest. Daarnaast
nemen we deel aan het filmfestival MOOOV en het Cofid-filmweekend.

2.4

Dommelhof: een gerenommeerde creatieplek

Z33 is het Limburgs huis voor actuele beeldende kunst en vormgeving dat tentoonstellingen
initieert, produceert en toont.

Een internationale werkplaats voor circus-, podium- en transdisciplinaire kunsten, dat is waar
Dommelhof voor staat.

		
We maken Z33 klaar voor de toekomst. In 2016 starten ingrijpende verbouwings- en
uitbreidingswerken. We investeren in een nieuwbouw. Zo kan dit centrum uitgroeien tot
een sterke kunsteninstelling met een bovenlokale en internationale werking. Het wordt een
aantrekkelijke ontmoetingsplaats waar iedereen kunst kan beleven.

		
Vanuit het Vlaams circusdecreet kreeg Dommelhof begin 2015 opnieuw voor vijf
jaar een structurele erkenning als circus- en straattheaterfestival (Theater op de Markt). Deze
erkenning is een stevige basis voor het zomerfestival dat ook in 2016 te gast is in Hasselt.
Opnieuw kiezen we voor een boeiende mix van internationale topvoorstellingen en verrassend
nieuw talent. De economische impact hiervan voor de ruime regio is belangrijk.

		
Inmiddels blijft dit Huis voor Actuele Kunst zijn dynamische werking verder uitbouwen.
Het is een plek waar onderzoekers, wetenschappers, ondernemers en uiteraard het grote publiek
in dialoog kunnen treden met architecten, designers en kunstenaars. Z33 ontwikkelt eigen
producties, maar toont ook inspiratievolle exposities van anderen en coproduceert internationaal
reizende tentoonstellingen. Z33 fungeert als regionale motor voor experiment en innovatie. De
internationaal gedreven instelling brengt actuele kunst naar onze regio en toont Limburgs talent
aan de wereld.

		
Daarnaast ambieert Dommelhof om de residentiële werkplaats voor podiumkunstenaars (TAKT) op een hoger niveau te tillen en te laten uitgroeien tot een internationaal platform
voor podiumkunsten (C-TAKT). Samen met regionale en Vlaamse partners wil Dommelhof
één van de belangrijkste spelers in Vlaanderen worden voor de ontwikkeling en productie van
theater, dans en kunsten in de publieke ruimte.

2.5
		
Samen met andere organisaties die actief zijn in beeldende kunsten, vormgeving en
architectuur wordt gewerkt aan de uitbouw van één overkoepelende kunstinstelling. Het doel
hiervan is om de versnippering in het kunstenlandschap tegen te gaan. Door resoluut te kiezen
voor schaalvergroting en krachtenbundeling krijgt de kunstensector in onze provincie meer
slagkracht dan ooit tevoren.

Provinciale Bibliotheek Limburg: hotspot voor studenten
De Provinciale Bibliotheek (PBL) is niet enkel de grootste openbare bibliotheek van Limburg,
maar heeft ook een bijzondere status als erfgoed- en wetenschappelijke bibliotheek. Dat geeft
haar een bijzondere plaats in het Vlaamse bibliotheeklandschap.
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De PBL blijft zich profileren als ideale studieplek voor studenten. Ze biedt studenten
niet alleen haar uitgebreide collecties aan, maar ook infrastructuur en diensten om optimaal te
kunnen studeren. De PBL is een aanvullende schakel voor de wetenschappelijke bibliotheken van
de Limburgse instellingen voor hoger onderwijs.
		
In 2016 zet de PBL haar (erfgoed)educatieve werking verder. Bij de tentoonstelling
“Napoleon – Van Boerenkrijg tot Waterloo” wordt een nieuw educatief project uitgewerkt.
Met dit initiatief ontsluiten we de tentoonstelling nog beter en werken we ook aan de mediawijsheid van jongeren.
		
We experimenteren met hedendaagse methodes van informatie-uitwisseling. Zo
starten we met een pilootproject rond het gebruik van beacons. Ze worden op verschillende
locaties in de bibliotheek geïnstalleerd en zenden digitale informatie naar de mobiele toestellen
van de bezoekers.

2.6

Het Provinciaal Steunpunt voor de Limburgse Bibliotheken
Het Provinciaal Steunpunt voor de Limburgse bibliotheken (PSLB) blijft lokale bibliotheken
maximaal ondersteunen.
		
In 2016 zet ook het Steunpunt in op mediaopvoeding, in het bijzonder voor jongeren.
We bieden lokale bibliotheken tools aan waarmee scholen aan de slag kunnen om aan mediawijsheid te werken.

2.7

PCCE en Monumentenwacht:
investeren in verleden, heden en toekomst
Het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed (PCCE) werkt aan het behoud, beheer en de
ontsluiting van het Limburgse erfgoed. Het PCCE ondersteunt lokale acties, brengt erfgoedactoren samen, adviseert, begeleidt, verleent subsidies en verzorgt opleidingen.
		
Het project “Limburg 1914-1918: Kleine verhalen in een Groote Oorlog” toont dat
verleden en heden verbinden werkt. Dit succesvolle participatieproject met de 44 betonnen
Stahlhelmen had in 2015 een enorm bereik onder de Limburgers: 44 gemeenten gingen samen
met scholen, verenigingen en vrijwilligers, creatief aan de slag met hun helm. Dit resulteerde
in één groot kunstwerk dat alle Limburgers met elkaar verbindt. We verzamelen de helmen in
Halen, op de locatie waar de Slag der Zilveren Helmen plaatsvond en naast het fietsroutenetwerk, in een permanent herdenkingspark dat plaats biedt voor reflectie.
		
Dit participatieproject inspireert ons om te starten met “Jong Redt Oud – Knap een
erfgoedsite op!”, een nieuw erfgoedinitiatief dat kinderen en jongeren wil bewustmaken van
het belang van erfgoed. Zij zullen een lokale kleinschalige erfgoedsite, een monument of een
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landschap met erfgoedwaarde kunnen adopteren, herstellen en verbeteren. Als provincie willen
we hier zelf op grotere schaal een voorbeeldrol in opnemen door de provinciale tumuli in Heers
beter te ontsluiten voor het grote publiek, zodat het ook een toeristische waarde krijgt.
		
be-MINE is de grootste industriële erfgoedsite in Vlaanderen en uniek in Europa. Van
alle mijnsites in Limburg is het de enige site waar het industriële hart van de mijn werd bewaard.
We werken verder aan een eigentijds concept dat de mijngebouwen op een innovatieve manier
ontsluit.
		
Monumentenwacht doet inspecties van waardevolle historische gebouwen. De
wachters leveren openbare besturen en eigenaars advies en ondersteuning bij het preventief
onderhoud en de instandhouding ervan. Indien noodzakelijk worden noodherstellingen uitgevoerd.
		
Bijzondere aandacht geven we voortaan ook aan “niet-beschermd klein historisch
erfgoed met een publieke functie”. Eigenaars hiervan kunnen via een nieuw subsidiereglement
ondersteuning vragen voor het onderhoud en de instandhouding van deze relicten. Zo zorgen we
er samen voor dat waardevolle landschapselementen en de verhalen er rond, vaak doorgegeven
van generatie op generatie, niet verloren gaan.
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Bokrijk

Bokrijk is één van de belangrijke attractiepunten van de regio: een totaalproduct met een
levendig openluchtmuseum, een aantrekkelijke speeltuin en een uniek arboretum. Een plek waar
cultuur, erfgoed, toerisme en natuur elkaar versterken en waar het gezin centraal staat.
		
Het Openluchtmuseum telt 126 geklasseerde monumenten. In samenwerking met
het Agentschap Onroerend Erfgoed tekenen we een ambitieus restauratietraject uit op lange
termijn. Zo willen we in co-regie met de Vlaamse overheid werken aan een duurzaam behoud en
beheer van het patrimonium.
		
Ook in de rest van het domein blijven we investeren. In de speeltuin wordt de
onthaalsite opgefrist en het SALK-project “Fietsen door het Water” verhoogt de fietsbeleving
tussen de vijvers van Bokrijk. De omgeving van de gerenoveerde herberg Sint-Gummarus wordt
afgewerkt. Aansluitend op het nieuwe buitenterras komen speelterreinen waar volkssporten
kunnen beoefend worden.
		
Bokrijk wordt steeds meer een plek voor vernieuwing, inspiratie en co-creatie. We
zetten het geslaagde vernieuwingsproject “bokrijk brandmerkt (BKRK)” verder. Het doel: de
hedendaagse relevantie van authentiek vakmanschap aantonen en uitdiepen. Vanaf maart
worden de vakmanschappen “hout” en “smederij” eigentijds en belevingsvol in de kijker gezet.
Bezoekers kunnen in twee vaste workshopruimtes aan de slag als lederbewerker, pottenbakker,
imker en houtbewerker. Het gamma aan eigen BKRK-producten wordt ook verder uitgebreid.
		
Bokrijk wordt als merk scherp gesteld. Met een nieuw logo en de campagne “elke keer
anders” wordt het eigentijdse karakter van Bokrijk in de verf gezet.
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Toerisme

De economie van de vrije tijd is een belangrijke bron van werkgelegenheid in Limburg. Daarom is
het noodzakelijk dat we gericht investeren: in een hogere instroom van toeristen én in de verdere
uitbouw van een professionele en rendabele sector.

1

INVESTEREN IN EEN PROFESSIONELE
EN RENDABELE SECTOR
Tevreden toeristen en gasten zijn de beste ambassadeurs. Ze keren terug én stimuleren anderen
om Limburg te ontdekken. Toerisme Limburg ondersteunt de toeristische ondernemers om hun
kwaliteit en professionalisme verder te verhogen en om hun rendabiliteit een extra duw in de rug
te geven.

1.1

Kennisdeling met de sector
Meten is weten. Toerisme Limburg verzamelt marktgegevens, interpreteert ze en stelt ze ter
beschikking van de toeristische partners. Dat helpt hen om gerichte strategische keuzes te
maken en beter in te spelen op de wensen van de toerist. Daarom investeren we in een nieuwe
nulmeting, een nieuw performance dashboard, een imago-onderzoek over bestemming Limburg
én een herhaalonderzoek in het kader van de economische return van fietsen. We brengen ook de
bezoekersstromen in Limburg in kaart. Dit doen we in overleg met het “Strategisch platform voor
de vrijetijdseconomie” en de Limburgse onderwijsinstellingen.

1.2

Opleidingen voor de toeristische partners
In samenwerking met SYNTRA werkt Toerisme Limburg korte en praktijkgerichte opleidingen uit
voor toeristische partners. Daarnaast leren cursisten o.a. hun toeristisch personeel te coachen,
creatief ontbijten te maken, fietsherstellingen te doen en hun logies online te promoten.

1.3

Versterken van het toeristisch ondernemerschap
Om het toeristisch ondernemerschap te versterken lanceren we een Kwaliteitsscan voor toeristische logies en fietscafés, en initiëren we een creatief innovatietraject i.s.m. Flanders DC. De
online boekingsmodule voor logies werd opgestart en wordt verder uitgebreid. Zo hebben ook
kleinschalige logies een tool waarmee ze 24/7 hun beschikbaarheid tonen en meteen boekbaar
zijn. Dit is een troef in een sector waar het aantal laatbeslissers steeds toeneemt. Toerisme
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Limburg bouwt een nieuwe toeristische productdatabase en vereenvoudigt het gebruiksgemak
van het sector- en dataplatform Toerismewerkt.be, zodat nog meer toeristische ondernemers
gestimuleerd worden om er volop gebruik van te maken zodat hun toeristisch product digitaal
ontsloten kan worden.

1.4

2

2.2

2.3

Om meer instroom te genereren, willen we de kwaliteit en beleving van de bestemming Limburg
verhogen. We willen onze toeristische troeven verder versterken, verbinden en Limburg
vermarkten als totaalproduct.

		

Promotie en sales
Via campagnes in Vlaanderen, Wallonië en het buitenland promoten we Limburg als sterk merk.
Een aanpak die rendeert. In 2014 stegen de aankomsten en overnachtingen in Limburg. De
indicaties voor 2015 tonen een verdere stijging. We willen die positieve trend versterken met
promotiecampagnes het hele jaar door, waarbij we inspelen op de trend naar steeds meer last
minute boekingen.

Bestemmingsontwikkeling

		
Een van die troeven is ons fietsroutenetwerk. Dat versterken we verder met bijzondere
belevingen van het landschap door routes te creëren door het water, onder de grond, door de
bomen en door de heide. Met extra landmarks onderweg zoals een artistiek uitzichtpunt op het
favoriete fietsplekje in Wellen of een creatieve fietsbrug aan het Nationaal Park Hoge Kempen.
We maken een geactualiseerde fietskaart en voeren verder campagne voor de nieuwe fietsapp
die al meer dan 15 000 keer werd gedownload. We leggen ook verbindingen via een “mijnroute”
die langs alle mijnsites voert. Grote, speelse en poëtische installaties zorgen voor extra beleving
onderweg. Dit sluit aan op het project rond de digitale ontsluiting van het Limburgs mijnerfgoed
via filmpjes en de Mijnverhaal-app.

Meetingindustrie
De meetingindustrie of MICE (meetings-incentives-conferences-events) wint in Vlaanderen
steeds meer aan belang. Omdat deze industrie gemiddeld hogere bestedingen en een hoger
rendement voor onze ondernemers betekent, spelen we daar in Limburg ook op in. Bovendien
is het een manier om het toeristische seizoen te verlengen. Samen met een aantal gemeenten
en een selectie van ondernemers investeert Toerisme Limburg in een marketingwerking voor de
Limburgse meetingindustrie. Deze overkoepelende samenwerking zorgt ervoor dat Toerisme
Vlaanderen Limburg opneemt in haar meetingindustriemarketing.

INVESTEREN IN MEER INSTROOM
Een omzetstijging van 1 % in de economie van de vrije tijd levert 100 directe en 50 indirecte jobs
op. Toerisme Limburg boort daarom nieuwe doelgroepen aan en werkt op een uitbreiding van
het toeristisch seizoen, met als ultieme doel: een 365-dagentoerisme waarin dag- en verblijfstoeristen het jaar door Limburg bezoeken.

2.1

		
Versterken betekent ook: verder inspelen op veiligheid en kwaliteit. In 2015 vernieuwden
alle 44 gemeenten het kwaliteitscharter rond het onderhoud van het fietsroutenetwerk. 230
fietspeters en -meters controleren vrijwillig en continu het routenetwerk: voor het eerst een
dekking van 100 %. Een nieuwe digitale beheerdatabank (GIS) inventariseert sneller alle
meldingen, knelpunten… Het routebureau begeleidt, adviseert en activeert de 44 gemeenten
om te blijven investeren in het fietsroutenetwerk. We introduceren een systeem van uniforme
afsluitpaaltjes om de veiligheid en het comfort te verhogen. Nieuwe en veiligere afsluitpaaltjes
worden gecombineerd met aangepaste belijning die de toeristen moeten waarschuwen en
aanrijdingen met paaltjes moeten vermijden. Zo kan gemotoriseerd verkeer geweerd worden en
streven we naar een meer autovrij fietsroutenetwerk.

Samenwerkingsmodel
We streven ook in 2016 naar participatie van alle 44 gemeenten aan de (basis)werking met
Toerisme Limburg. In totaal 157 publieke en private partners namen in 2015 deel aan het nieuwe
samenwerkingsmodel van Toerisme Limburg: de bijdrage van de gemeenten in de marketing ging
met 34 % omhoog, de bijdrage van de private sector met 400 %. Middelen die meer slagkracht
krijgen door de substantiële financiële bijdragen van Toerisme Limburg.
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2.4

Catalogus 2016: de Limburgse sector meer en beter promoten
Ook in 2016 zetten we in op samenwerking en het bundelen van middelen om zo de slagkracht
van Limburg te vergroten. De toeristische partners kunnen instappen in onze campagnes.
Hiervoor ontwikkelden we een nieuwe catalogus met interessante mogelijkheden.
Vlaggenschip blijft de Limburg Vakantiegids. 1 boek dat alle toeristische info van Limburg
bundelt. Het was ons succesproduct in 2015. Er komt een volledig nieuwe versie in 2016. Opnieuw
op 350 000 exemplaren, met vernieuwende elementen, meertalige varianten en verdeeld via een
gloednieuwe dynamische pop-up stand die op de “vreemdste” plekken in Vlaanderen opduikt.
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Facilitair Beheer

Facilitair Beheer beheert en onderhoudt 25 sites en 118 gebouwen binnen de regio Limburg,
inclusief ICT-voorzieningen. We staan nu voor de uitdaging om optimaal in te spelen op de
wijzingen die samenhangen met het Vlaams regeerakkoord.
Uitgaande van een strategische visie voor patrimoniumbeheer zal Real Estate het gebouwenbeheer optimaliseren. Op ICT-vlak wil Facilitair Beheer samenwerken met strategische partners,
zodat de provincie in de toekomst flexibel kan reageren op ICT-behoeften. Extra aandacht gaat
naar beveiliging en naar informatieverwerking via de cloud en mobiele toepassingen.
De Centrale Aankoopdienst zal zorgen voor gebruiksvriendelijke raamcontracten die leiden tot
kostenbeheersing en administratieve vereenvoudiging.
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Kenniscentrum

Het Kenniscentrum blijft zich engageren als partner voor de lokale besturen, ook in deze
moeilijke omstandigheden. De bestaande dienstverlening naar de steden en gemeenten wordt
via het extranet klantvriendelijk in de markt gezet. Voor een verdere uitbreiding van het dienstenpakket wacht het Kenniscentrum de impact van de hervormingen af.
Het centrum verspreidt goede voorbeelden van gerealiseerde ondersteuning van lokale besturen
en zet provinciale ambtenaren zo aan om voortdurend oog te hebben voor een kwaliteitsvolle
dienstverlening.
De provincie beschikt over een GIS-platform om geografische informatie te raadplegen. Deze
gegevens zijn er ook voor een breder publiek. We breiden het GIS-aanbod verder uit, zodat de
lokale besturen hun eigen diensten nog kunnen verbeteren.
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2016 wordt het jaar van de transitie. Het welzijns- en sportbeleid van
de provincie Limburg komt vanaf 1 januari 2017 in Vlaamse handen.

76

Frank smeets

Beleid 2015

Beleid 2016 frank smeets

77

In december 2012, bij het begin van deze legislatuur, werd ik bevoegd voor de beleidsdomeinen
Welzijn, Wonen, Sport en het domein Dommelhof. We waren toen in volle onderhandeling met
de toenmalige Vlaamse regering over de interne staatshervorming. We legden de laatste hand
aan de bestuursakkoorden die de bevoegdheidsverdeling vastlegden tussen Vlaanderen en de
provincies over de persoonsgebonden aangelegenheden. Op 19 april 2013 werden de bestuursakkoorden door de Vlaamse regering goedgekeurd. Voor welzijn, gelijke kansen en sport werden de provinciale taken afgebakend vanaf 1 januari 2014. We begonnen met goede moed aan de
herprofilering en de reorganisatie van ons provinciebestuur naar de geest en de letter van deze
bestuursakkoorden.
Deze bestuursakkoorden waren echter geen lang leven beschoren. De huidige Vlaamse
Regering maakte in haar regeerakkoord van juli 2014 het voornemen bekend om de persoonsgebonden aangelegenheden bij de provincies volledig te schrappen. Na enkele maanden werd
duidelijk dat dit zou gebeuren vanaf 1 januari 2017. In 2015 werden inventarissen en afspraken
gemaakt over de overheveling van deze bevoegdheden. 2016 wordt het jaar van de transitie.
Het grootste deel van mijn bevoegdheden valt dus weg. 2016 zal het jaar van de overdracht of vereffening worden. Hierbij hoop ik dat de door het provinciebestuur opgebouwde expertise van mensen, middelen en netwerken zo goed mogelijk kan worden overgedragen naar de
gemeenten of naar Vlaanderen.
Enkele bevoegdheden kunnen we toch bij de provincie behouden. Het beleidsdomein
wonen krijgt meer een grondgebonden invulling. In het vooruitzicht van de komende herziening
van de ruimtelijke structuurplannen bij provincie en gemeenten, zullen we opnieuw de woonbehoeften in kaart brengen. We zullen daarbij vooral aandacht hebben voor de huisvesting van
enkele specifieke doelgroepen.
Bij ontwikkelingssamenwerking zal de aandacht en het geld nog meer gaan naar projecten in het zuiden die eerder aansluiten bij grondgebonden aangelegenheden. Terwijl de sensibilisatie in het noorden, wat eerder persoonsgebonden is, wordt afgebouwd.
En tenslotte dan de uitzondering op de regel: Dommelhof, het provinciaal centrum
voor cultuur en sport, blijft volgens de laatste berichten van de Vlaamse Regering bij de provincie.
We zullen hier dus verder blijven inzetten op G-sport met de aanpassing van een aantal kamers in
Dommelhof en de voorbereiding van de investering in een G-fitnesszaal.
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Sport

WE BOUWEN HET G-SPORTCENTRUM
DOMMELHOF VERDER UIT
Door het decreet op het lokaal sportbeleid en het bestuursakkoord sport van 2013 lag de klemtoon van het provinciaal sportbeleid op G-sport. Volgens het regeerakkoord zal sport, inclusief
G-sport, helemaal wegvallen bij de provincies. Het G-sportcentrum Dommelhof zou dus in principe
overgenomen worden door Vlaanderen. Volgens de gesprekken met het kabinet van de Vlaamse
minister van Sport blijkt nu dat Dommelhof een provinciale instelling blijft en dat we er een
G-sportbeleid mogen blijven voeren, maar dan enkel binnen de instelling en niet daarbuiten.
Wij zetten onze mensen en middelen dus in om het G-sportcentrum Dommelhof
verder uit te bouwen met activiteiten en investeringen.
In het verblijfsgebouw zullen we 5 bijkomende kamers ombouwen, zodat we in totaal over 8 kamers met 22 bedden voor rolstoelgebruikers beschikken. Deze investering bedraagt
213 000 euro, waarvan 43 775 euro wordt gesubsidieerd door toerisme Vlaanderen.
We bereiden de bouw voor van een G-fitnesszaal met 2 aangepaste kleedkamers en 2 aangepaste toiletten voor mensen met een beperking. In 2016 is 75 000 euro voorzien. In 2017 is
600 000 euro voorzien, waarvan 202 500 euro gesubsidieerd door Vlaanderen in het kader van
de projectoproep bovenlokale sportaccommodaties.
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NETWERKEN

3.1

ROG

DE SOCIALE KAART

Vanaf 1 april 2016 start het decreet Persoonsvolgende Financiering voor personen met een
beperking. Het decreet Persoonsvolgende Financiering trekt de krijtlijnen voor een heel andere
aanpak van de organisatie en de financiering van de ondersteuning en zorg voor personen met
een beperking. In 2016 zullen de eerste Basisondersteuningsbudgetten en de eerste Persoonsvolgende Budgetten worden toegekend. Bijgevolg worden de regieprocessen herzien en liggen
er heel wat uitdagingen in het verschiet voor het ROG (Regionaal Overlegnetwerk Gehandicaptenzorg) en de RPC (Regionale Prioriteitencommissie) om hun werking hierop aan te passen.
Het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) vraagt aan de provinciale
Coördinatiepunten Handicap om tot 1/1/2017 het ROG en de RPC logistiek en inhoudelijk te
blijven ondersteunen. Vanaf 1/1/2017 zal dit overgenomen worden door het VAPH. Bij het uittekenen van de regieprocessen gaat het VAPH ervan uit dat de huidige personeelscapaciteit en
de expertise van de coördinatiepunten handicap behouden kunnen worden binnen het VAPH.
Tussen de provincie Limburg en de cel zorgregie van het VAPH zullen de nodige samenwerkingsafspraken gemaakt worden voor 2016.

De 5 Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest investeren al sinds 2001 samen in www.desocialekaart.be. In 2014 werd, samen met
het Huis voor Gezondheid vzw in Brussel, een nieuwe versie van de website ontwikkeld.
In 2016 maken we met de beschikbare informatie uit de sociale kaart een digitale
“sociale gids” op maat voor onze Limburgse gemeenten. Wie op zoek is naar dienstverlening rond
zorg en gezondheid in zijn/haar gemeente, kan die daar vinden.
We werken ook verder aan een bredere bekendmaking en geven vormingen op vraag en op maat.
Vanaf 1 januari 2017 wordt de sociale kaart overgenomen door de Vlaamse overheid.
Ondertussen zetten we in 2016 onze inspanningen en investeringen verder, rekening houdend
met de toekomstvisie van de Vlaamse overheid.

3.2

2

IROJ
Binnen de netwerkcluster jeugdhulp, heeft de provincie Limburg van bij de oprichting sterk
geïnvesteerd in de ondersteuning en het voorzitterschap van het IROJ (intersectoraal regionaal
overleg jeugdhulp). Dit deden we op vraag van de betrokken sectoren (Bureau voor Juridische
Bijstand, Kind & Gezin, Geestelijke GezondheidsZorg, Algemeen WelzijnsWerk, Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en Centra voor LeerlingenBegeleiding). Sinds de
oprichting in maart 2014 heeft het IROJ een hele werking uitgebouwd. De rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp werd bij elkaar gebracht, er werd gewerkt aan regionaal onderbouwde beleidsvoorbereiding, een op Limburg toegespitst actieplan rond verontrusting werd opgesteld en de
werkgroep rond crisishulpverlening werkte verder. Centraal streven we ernaar een vertaling te
maken van het beleid naar het werkveld, aangepast aan het Limburgse landschap. De voornaamste doelstelling voor 2016 is ervoor te zorgen dat de werking verder verankerd wordt, met
oog voor een naadloze inbedding in de Vlaamse overheid. Want het welzijn van onze Limburgse
jongeren staat voorop.

SOCIALE PLANNING
De databank “Limburg in cijfers” is al van bij de start in 2013 een uniek instrument voor beleidsplanners. Ze bevat intussen duizenden statistieken en indicatoren over steeds meer (beleids)
domeinen: bevolking, sociaaleconomische context, wonen, onderwijs, gezondheid, klimaat,
toerisme, bestaansonzekeren, jeugd, kinderopvang, gezinnen, personen met een niet-Belgische
herkomst, personen met een handicap en ouderen.
Via www.limburg.be/socialeplanning kan elke beleidsplanner op zoek gaan naar
statistieken en indicatoren over Limburg en de Limburgse gemeenten in de databank “Limburg
in cijfers”.
De ontwikkeling van gemeentelijke steekkaarten en rapporten en het via workshops
leren werken met de databank voor beleidsplanners staat hoog op de agenda het komende jaar.
Op die manier zullen beleidsplanners nog meer dan voorheen kant-en-klaar bruikbaar cijfer- en
studiemateriaal voorgeschoteld krijgen ter ondersteuning van hun beleid.
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3.3

LPJ
Het streven naar een naadloze overname door de Vlaamse overheid geldt niet alleen voor het
intersectorale IROJ, maar ook voor de ondersteuning die de provincie biedt aan de Limburgse
voorzieningen bijzondere jeugdzorg via het Limburgs Platform Bijzondere Jeugdzorg (LPJ).
Al vele jaren brengen wij de verschillende voorzieningen uit deze sector samen, zodat ze met
gebundelde krachten nieuwe projecten kunnen uitwerken als antwoord op de uitdagingen
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waarvoor ze staan. Hieruit ontstond onder meer het participatieproject JOPLim en vonden
voorzieningen elkaar ook om samen de verplichte informatieveiligheidsplannen uit te werken.
De nood aan gezamenlijk overleg binnen de sector is hoog, zeker nu ze als sector worden aangesproken binnen de integrale jeugdhulp.

3.4

Cliëntoverleg en bemiddeling
Naast de ondersteuning van het netwerk rond jeugdhulp geeft het provinciebestuur in opdracht
van de Vlaamse overheid ook het loket integrale jeugdhulp vorm. Bij dit loket kan cliëntoverleg
of bemiddeling worden aangevraagd. In het opstartjaar 2014 werden 15 cliëntoverleggen en 7
bemiddelingen aangevraagd. In de eerste jaarhelft 2015 waren dat 18 cliëntoverleggen en 7
bemiddelingen. Naast de administratieve afhandeling van de aanvragen, voorzien we vanuit de
provincie ook intervisie voor de bemiddelaars en voorzitters. Dit zetten we in 2016 eveneens verder.

3.5

LSO
Het Limburgs Steunpunt OCMW’s (LSO) is een netwerk van OCMW-voorzitters, -schepenen,
OCMW-secretarissen, diensthoofden en maatschappelijk werkers. Het LSO ondersteunt de
OCMW’s in de uitbouw van een kwaliteitsvolle, cliëntgerichte hulp- en dienstverlening en is
een belangrijke én noodzakelijke partner in het Limburgs welzijnslandschap. De informatie- en
ervaringsuitwisseling, de onderlinge samenwerking en de intersectorale afstemming heeft van
het LSO een onmisbare speler gemaakt in het realiseren van een kwaliteitsvol en cliëntgericht
welzijnsbeleid in onze provincie.
De huidige provinciale ondersteuning behoort bij uitstek tot de persoonsgebonden
taken en zal in de toekomst, indien het door de Vlaamse regering nuttig wordt geacht, worden
overgeheveld naar de Vlaamse overheid en/of een vereniging van gemeenten of OCMW’s.

4

IMPULSBELEID

4.1

Huizen van het Kind
Een laagdrempelig aanbod preventieve gezinsondersteuning is een prioritaire doelstelling
binnen het meerjarenplan. In 2016 investeren we daarom voor de laatste keer 163 000 euro in
de 7 Limburgse regionale samenwerkingsverbanden opvoedingsondersteuning. Zo zorgen we
voor stabiliteit in de opvoedingsondersteuning binnen de Limburgse Huizen van het Kind. We
bekijken met de Vlaamse overheid hoe deze ondersteuning kan worden verdergezet. Vandaag
subsidieert Vlaanderen enkel de centrumsteden (Hasselt en Genk). Wij menen dat elk Limburgs
gezin recht heeft op ondersteuning in haar buurt.
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Opvoedingsondersteuning
Naast ondersteuning van de samenwerkingsverbanden biedt de provinciale dienst Opvoedingsondersteuning en Jeugdwelzijn tevens ondersteuning en procesbegeleiding aan de Limburgse
Huizen van het Kind. De vooropgezette indicatoren worden ook in 2015 ruim gehaald. Het
Europese project in Zuid-Limburg werd afgerond. De methodieken die in het kader van dit
project werden ontwikkeld (rond samenwerking, participatie en outreach) zullen verder worden
verspreid in Limburg én Vlaanderen. Naast de verdere ondersteuning van de Limburgse
gemeenten, spelen we ook in op onze provinciale rol door vanaf het najaar een lerend netwerk op
te zetten tussen de verschillende Limburgse Huizen. Verder participeren we aan het Educatief
Centrum om op een eenduidige, efficiënte en klantgerichte manier onze materialen en methodieken ter beschikking te stellen van het onderwijs en het werkveld. We zijn in gesprek met de
Vlaamse overheid over een goede overdracht van deze werking.

4.3

SALK – extra plaatsen in de kinderopvang
Een prioritaire doelstelling in het meerjarenplan was het SALK-project om 210 extra inkomensgerelateerde opvangplaatsen voor baby’s en peuters te voorzien. Alle 210 plaatsen waren in
januari 2015 toegekend. In de loop van 2015 werden er 197 effectief gerealiseerd. Door problemen
bij de bouw van een nieuwe voorziening voor de resterende 13 plaatsen werden deze laatste
plaatsen nog niet gerealiseerd. Het project zit nu in verdere uitvoering. Vanaf 2017 neemt de
Vlaamse overheid de financiering van deze nieuwe plaatsen op structurele basis over.
We voorzien dit jaar 800 000 euro subsidie aan Kind en Gezin voor de financiering van
deze bijkomende 210 plaatsen.

4.4

Limburgs Steunpunt Kinderopvang
Met de vzw Limburgs Steunpunt Kinderopvang werken we samen aan de ondersteuning van de
Limburgse kinderopvang (baby’s, peuters, kleuters en kinderen van de lagere school). Hiertoe
voorzien we ook in 2016 nog een impulsfinanciering van 100.000 euro. We ondersteunen daarbij
onder meer specifieke netwerken rond inclusieve kinderopvang. Momenteel zijn we in onderhandeling om ook de werking van de vzw in te bedden binnen de Vlaamse overheid.
De overdracht naar de Vlaamse overheid zal voor de kinderopvangsector al snel
realiteit worden. In lijn met deze toekomstperspectieven hebben we dan ook beslist om het
vormingsaanbod voor de sector af te bouwen. Maar, hoewel de beschikbare budgetten sterk
krimpen, blijven we toch gaan voor een sterk en gevarieerd aanbod. Ook al zal dit minder
uitgebreid zijn.
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TAO
De Provincie bouwde de laatste jaren een unieke samenwerking uit met het Team voor Advies
en Ondersteuning (TAO) van vzw De Link. We integreerden de “ervaringsdeskundigheid in de
armoede” in de eigen dienstverlening. Via onze subsidies stimuleren we openbare besturen en
tal van welzijns-, gezondheids- en andere organisaties om hun werking toegankelijk te maken en
hun drempel te verlagen voor mensen in armoede. We verwachten dat de Vlaamse overheid deze
extra en essentiële ondersteuning zal integreren in haar welzijnsbeleid.
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Wonen

Het is de bedoeling om deze zorgstrategische planning als een doelgroepenbeleid
mee op te nemen in de woonbehoeftestudies, naast het sociaal object en bescheiden wonen,
woonwagenbewoners, weekendverblijven…

HET PRIORITAIR ACTIEPLAN WONEN VOOR DOELGROEPEN
Het provinciale woonbeleid streeft naar het verbeteren van de kwaliteit van wonen voor alle
Limburgers en naar het ontwikkelen van een algemeen inclusief beleid dat gericht is op alle
groepen van de samenleving. Voor bepaalde doelgroepen moeten extra inspanningen gebeuren.
Diverse projecten worden daarom financieel ondersteund.

2.1

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden wonen worden ook volgend jaar financieel
ondersteund. Limburg telt vandaag acht lopende projecten. We voorzien in 2016, 312 000 euro
werkingssubsidie.

2.2

2.3

Woonwagenterreinen
De Provincie ondersteunt de gemeenten met een subsidie voor verwerving, inrichting en
uitbreiding van woonwagenterreinen. De realisatie van voldoende residentiele woonwagenterreinen is opgenomen in het Ruimtelijk Structuurplan Limburg. In 2016 voorzien we 80 000
euro extra bij de 196 000 euro uit de voorgaande jaren.
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Zorgwonen
In het masterplan ouderenzorg in Limburg 2014-2030 wordt gesteld dat er voldoende aandacht
nodig blijft voor huisvesting voor ouderen. Samen met de toenemende zorgvraag is er nood aan
meer aangepaste woningen en/of zorgwoningen. Dit geldt ook voor de sectoren personen met
een handicap, geestelijke gezondheid of integrale jeugdhulp. Een nieuwe investeringssubsidie
stimuleert de ontwikkeling van projecten waarin de relatie wonen-zorg centraal staat. Vanuit de
herbestemde SALK-middelen hebben we een totaal van 2 686 250 euro (1 386 250 en 1 300 000)
ter beschikking. We spreiden dit bedrag over meerdere jaren. De middelen die terugbetaald
worden uit het “Rollend woonfonds Wonen Welzijn” worden in een latere fase toegevoegd.

HET NIET-PRIORITAIR ACTIEPLAN WONEN
De huidige planningsperiode bij ruimtelijke planning (2012-2017) loopt stilaan af en lokale
besturen kijken al vooruit naar de volgende planperiode (2017-2022). Om hen optimaal te ondersteunen worden nieuwe cijfers, prognoses en taakstellingen voorbereid voor deze periode.
De zorgstrategische planning werd verder geïntegreerd in de werking van de dienst Ruimtelijke
Planning en Beleid. Ze wordt ook mee gebruikt bij de woningprogrammatie en de herziening van
de Gemeentelijke Ruimtelijke Structuurplannen en de Ruimtelijke uitvoeringsplannen.

2
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2.4

Housing First
Housing First is een sociaal innovatief experiment dat gericht is op het huisvesten en ondersteunen van daklozen en thuislozen met psychiatrische, gedrags- of verslavingsproblemen.
Betaalbare en kwaliteitsvolle huisvesting blijft voor deze doelgroep een knelpunt. We geven een
huurondersteuningspremie van 57 600 euro aan de betrokken sociaal verhuurkantoren voor de
huisvesting en ondersteuning van kwetsbare doelgroepen.
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Gelijke kansen

ADVIESRADEN
Uit de bestuursakkoorden van 2013 en het gewijzigde “gelijke kansendecreet” volgde al dat het
gelijke kansenbeleid van de provincies zich moest beperken tot de eigen bevoegdheden. Dit
betekent dus geen sensibilisering meer naar de brede samenleving, noch ondersteuning van
gemeenten of gemeentelijke adviesraden. Door de verdere inperking van de provinciale
bevoegdheden tot enkel de grondgebonden aangelegenheden wordt de werking van de dienst
gelijke kansen nog verder beperkt. Hetzelfde kan gezegd worden over onze adviesraden: de
ouderenraad, de gehandicaptenadviesraad, de holebi- en transgenderraad en de vrouwenraad.
Deze raden beraden zich nu over hun toekomst. We ondersteunen hun werking nog, maar hebben de werkingsmiddelen gehalveerd.

2

TOEGANKELIJKHEID
Op 4 april 2014 heeft de Vlaamse Regering het extern verzelfstandigd agentschap (EVA)
Toegankelijk Vlaanderen opgericht, met de bedoeling het toegankelijkheidsbeleid in Vlaanderen
te bundelen. Het Toegankelijkheidsbureau Limburg werd opgeslorpt. Het Provinciaal Steunpunt
Toegankelijkheid verloor haar subsidie. De provincie blijft structurele partner in het EVA, maar
ons belang spitst zich toe op de grondgebonden aangelegenheden: wonen, infrastructuur, mobiliteit… We geven in 2016 een subsidie van 100 000 euro aan het EVA.

3

INTERDISCIPLINAIRE AANPAK
INTRAFAMILIAAL GEWELD
Intrafamiliaal geweld (IFG) blijft één van de meest ondergerapporteerde problemen. In Limburg
spreken we over 3 264 geregistreerde feiten in 2014, maar dat is vermoedelijk slechts het topje van
de ijsberg. Ook hier geldt: voorkomen is beter dan genezen.
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Een goede afstemming en samenwerking tussen de betrokken organisaties en diensten is dan ook essentieel. In Limburg is de aflopen 10 jaar een succesvolle interdisciplinaire
samenwerking op poten gezet: enerzijds door middel van een doorverwijsroute tussen politie,
onthaalpunten partnergeweld (CAW) en parket, anderzijds door een ketenaanpak uit te rollen
voor zeer complexe en zware geweldsdossiers (LINK) sinds 2013.
Een volgende stap is het opstarten van een Family Justice Center. Bij een Family Justice
Center zitten alle nodige diensten onder één dak. De kern van het concept is een fysieke locatie
waar slachtoffers van intrafamiliaal geweld - kinderen en volwassenen - terechtkunnen voor alle
hulp- en dienstverlening die nodig is om het geweld in het gezin te stoppen.
Het provinciebestuur coördineert en stimuleert de opstart van een Family Justice
Center in Limburg. Waarschijnlijk zal Vlaanderen in 2017 dit initiatief overnemen.

Beleid 2016 frank smeets

Beleidsdomein:

93

Noord – Zuid

2016 is het vijfde jaar op rij dat het Provinciebestuur 0,7% van haar exploitatiebudget besteedt aan
ontwikkelingssamenwerking: 647 057 euro in exploitatie en 180 000 euro investeringssubsidie.
We ontvangen 147 000 euro van de federale overheid voor het programma “kleur bekennen” in
het onderwijs. Hiermee worden twee personeelsleden en hun werkingskosten betaald. We bieden
didactisch materiaal aan in ons documentatiecentrum en ondersteunen 11.11.11 met het aanbod
voor socio-culturele organisaties “laat je strikken”. Met “Limburg aan zee” willen we gemeentebesturen, lokale raden voor ontwikkelingssamenwerking en plaatselijke actiegroepen ondersteunen om een breed publiek te bereiken.
Het project “afslanking van de provincies” van de Vlaamse regering zegt (voorlopig) niets over
ontwikkelingssamenwerking. Ontwikkelingssamenwerking behoort ook niet tot de zogenaamde
culturele of persoonsgebonden materies opgesomd in de artikelen 4 en 5 van de bijzondere wet
tot hervorming van de instellingen van 1980. Ontwikkelingssamenwerking wordt vermeld in
artikel 6ter van die wet, die bepaalt dat een bijzondere werkgroep zal uitmaken welke onderdelen
behoren tot de gemeenschaps- of gewestmateries. Ik heb geen kennis van de conclusies van deze
werkgroep. Maar mij lijkt de “noord-werking”, de sensibilisatie, vorming en educatie, meer aan te
sluiten bij de gemeenschapsmateries en de “zuid-werking”, de echte ontwikkelingshulp, meer bij
de grondgebonden gewestmateries. Daarom zullen we in de toekomst vanuit onze provincie de
klemtoon nog meer leggen op steun aan vierde pijler organisaties in het zuiden.
Opdrachten die de provincie krijgt van de federale overheid vallen buiten het Vlaams
project afslanking van de provincies. We sloten in 2015 een convenant met de Belgische Technische
Coöperatie voor het programma “kleur bekennen” voor vier jaar. We kunnen dit project dus verder
zetten tot aan het einde van de legislatuur.
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De Provincie moet vooral dichtbij de Limburgers blijven communiceren. We exporteren ons fiere Limburggevoel, zodat de mensen dit
gevoel zelf willen komen beleven. We zetten verder in op fietsen en een
veilige mobiliteit voor iedereen, zeker de zwakkere weggebruikers.
Onze jeugd is onze toekomst. Een goede opleiding voor alle
Limburgse jongeren, ongeacht hun achtergrond, is dan ook onze voornaamste bekommernis.
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Informatie en Communicatie

WE COMMUNICEREN DICHTBIJ DE LIMBURGER
De recente commotie rond het al dan niet verdwijnen van de regionale werking van Radio 2 maakte
het nog maar eens duidelijk. Communiceren dichtbij de mensen is belangrijk. Dat geldt zeker ook
voor de Provincie Limburg, met een toegankelijk bestuur, dichtbij de mensen.
Met een strategisch gekozen crossmediale mediamix, waarbij we inzetten op online
(limburg.be, extranet lokale besturen…), Fan van Limburg op TVL en de Weekkrant, bereikt
de Provincie Limburg een maximaal aantal Limburgers. Bij de samenstelling van de mediamix
besteden we bijzondere aandacht aan een breed bereik gekoppeld aan gratis beschikbaarheid.
Ook de lopende samenwerking met tal van gemeenten om nieuws van de provincie te verspreiden via de gemeentelijke infobladen past in deze strategie om de Limburgers laagdrempelig te
informeren en te betrekken bij het provinciaal beleid.

2

INTERNE COMMUNICATIE ALS BASIS VOOR
EEN GOEDE DIENSTVERLENING
Interne communicatie is belangrijk voor een kwaliteitsvolle dienstverlening. De communicatiedienst speelt daarbij een belangrijke rol, onder andere als coördinator van het intranet. De interactiviteit van het systeem maakt van het intranet een sterk informatiekanaal maar tegelijk ook
een werkinstrument in de breedste zin van het woord.
In het kader van de interne communicatie worden ook regelmatig themagebonden
initiatieven genomen, die inspelen op de actualiteit.
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LIMBURG, HIER GROEIEN IDEEËN
De regiomarketing van de Provincie werkt op drie domeinen: leefkwaliteit, economie en toerisme.
Deze drie domeinen versterken elkaar en bepalen de uitstraling van onze regio. Centraal in de
regiomarketing van onze provincie staat het begrip “ruimte”: ruimte om te wonen, ruimte voor
bedrijven en ruimte voor bezoekers. Als baseline voor onze regiomarketing hanteren we ook in
2016 “Limburg, hier groeien ideeën”.
De voorbije jaren lag de focus van de regiomarketingcampagnes vooral op Vlaanderen
en op de aangrenzende regio’s. Dat blijft ook in 2016 een belangrijke focus, maar we spelen ook in
op nieuwe opportuniteiten in samenwerking met “Locate in Limburg”.
Krachten bundelen schept nieuwe mogelijkheden in binnen- en buitenland om Limburg neer te zetten als ideale ruimte in het hart van de Euregio om te investeren. In juni 2015 sloot
de provincie Limburg een samenwerkingsovereenkomst met de Chinese provincie Guangdong.
Deze samenwerkingsovereenkomst is een belangrijke sleutel om Limburg als uitvalsbasis voor
Europa te promoten.

4

FIERE LIMBURGERS IN EEN STERKER LIMBURG
Het succes van regiomarketing wordt mede bepaald door de verbondenheid van de inwoners met
hun eigen regio. Onafhankelijk onderzoek via Het Belang van Limburg begin 2015 wees het al uit:
Limburgers zijn fier op hun regio. Dat versterkt Limburg!
Daarom blijven we ook in 2016 inzetten op het Limburgsymbool. Onderzoek bevestigt
dat een grote meerderheid van de Limburgers dit symbool wil gebruiken om hun Limburggevoel
te tonen. Het symbool helpt om van Limburgers ambassadeurs te maken van hun eigen regio en
slaat dus een brug tussen het Limburggevoel en de Limburgse regiomarketing.
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Mobiliteit

INVESTEREN IN SNELLE FIETSVERBINDINGEN
De Limburgse gemeenten kunnen vanaf 2016 rekenen op een subsidie van 100 % voor de aanleg van een onderdeel van een fietssnelweg op hun grondgebied. Fietssnelwegen zijn fietspaden
voor langeafstandsverkeer, die zoveel mogelijk afgescheiden zijn van het autoverkeer en dus de
veiligheid en het comfort voor de fietsers te verhogen. Ze zijn in de eerste plaats bedoeld voor
woon-werkverplaatsingen maar bieden ook voor het schoolverkeer en voor recreatief gebruik
heel wat voordelen. Verschillende onderdelen van onze Limburgse fietssnelwegen maken trouwens vandaag al deel uit van ons toeristisch fietsroutenetwerk. De Provincie werkt samen met de
andere Vlaamse provincies om te zorgen voor een uniforme herkenbaarheid van fietssnelwegen
in heel Vlaanderen.
Ook door het toenemend gebruik van elektrische fietsen zowel voor het woon-werkverkeer als recreatief neemt het langeafstandsfietsen toe. Dus wordt ook de vraag naar snelle
fietsverbindingen groter.

2

EEN TESTKARAVAAN VOOR BEDRIJVEN
Als we het gebruik van de fiets voor het woon-werkverkeer willen stimuleren, volstaat het niet om
alleen in te zetten op het verbeteren van de fietsinfrastructuur. Meer dan 30 % van de Vlamingen
woont op minder dan 7,5 kilometer van het werk. En de meeste verplaatsingen zijn korter dan 15
kilometer. Bij zulke afstanden is men met de fiets vaak sneller dan met de auto of het openbaar
vervoer. Naast infrastructuur moeten we daarom blijven inzetten op sensibilisering.
Vanaf 2016 zal de provincie Limburg bedrijven, die inzetten op duurzaam woon-werkverkeer, ondersteunen met een zogenaamde testkaravaan. Deze testkaravaan verwijst naar de
brede waaier aan vervoermiddelen die de werknemers van de ingeschreven bedrijven gedurende
een aantal weken gratis kunnen proberen voor hun woon-werkverkeer. De testkaravaan bestaat
uit klassieke fietsen, elektrische fietsen, vouwfietsen, bakfietsen, en fietskarren. De testkaravaan
gaat echter verder dan enkel de fiets, met probeerpassen voor de trein, bus, Blue Bike en carpoolpromotie. Of een combinatie van verschillende vervoerswijzen. De coördinatie van de testkaravaan verloopt via Mobidesk Limburg, het provinciaal aanspreekpunt rond mobiliteit voor
bedrijven.
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Bij Mobidesk Limburg werken we verder aan de uitbreiding van ons ledenbestand van
bedrijven en gemeenten en bieden we begeleiding op maat, al dan niet in het kader van Pendelfondsprojecten.

3

WE PAKKEN VERVOERSARMOEDE AAN
Eind 2015 werd de studie Vervoersarmoede opgestart. Deze studie zoomt in op de relatie tussen
vervoersarmoede en (kansen op) de arbeidsmarkt. Meten is weten. Door een duidelijk zicht te
krijgen op de ernst, de omvang, de “slachtoffers” en de oorzaken van de problematiek in onze
provincie, kan in de volgende fase een actieplan opgesteld worden met beleidssuggesties voor de
provincie en de lokale besturen.

4

MOBILITEITSKANSEN VOOR PERSONEN
MET EEN BEPERKING
De Provincie investeert in de mobiliteitskansen voor personen met een beperking. Het voorbije
jaar maakten maar liefst 1 334 Limburgers met een beperking gebruik van de Mobiliteitscentrale
voor Aangepast Vervoer (MAV).
De cijfers van MAV Limburg tonen aan dat een mobiliteitsbeleid op maat van de
provincie én op maat van de gebruikers absoluut zinvol en doeltreffend is. Onze medewerkers
realiseerden in 2015 al meer dan 15.000 specifieke vervoersritten voor deze Limburgers, een cijfer
dat meteen de noodzaak van een vervoersnetwerk op maat van élke Limburger aantoont.

5

WE ZETTEN IN OP SENSIBILISERING EN PREVENTIE
De verplaatsing naar school is één van de meest gedane verplaatsingen. Uit bezorgdheid om
hun veiligheid brengen (groot)ouders hun kinderen vaak met de auto naar school. Maar hierdoor
verdwijnt het gevaar niet. Meer dan de helft van de kinderen die gewond of gedood raken in het
verkeer, zijn immers autopassagier! Bovendien: hoe meer kinderen met de wagen naar school
worden gebracht, hoe gevaarlijker de schoolroute ook wordt voor de kinderen die te voet of met
de fiets naar school gaan.
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Vanaf 2016 willen we op het vlak van (woon-)schoolverkeer en verkeerseducatie nog
meer naar buiten treden en fungeren als provinciaal aanspreekpunt en coördinator voor de Limburgse onderwijsinstellingen. Wij ondersteunen scholen bij het uitwerken van een programma
of leerlijn verkeerseducatie. Zoals in Vlaams-Brabant, bieden we leerkrachten twee keer per
schooljaar een magazine aan, waarin we verkeers- en mobiliteitsacties in de kijker zetten en
uitneembaar lesmateriaal aanbieden om te werken rond verkeer en mobiliteit. Via de Mobitool
proberen we de doelstellingen te koppelen aan vastgestelde situaties en aan acties en projecten.
Dit combineren we met financiële ondersteuning via de Mobilim-subsidies.
Succesvolle projecten op het vlak van sensibilisering en preventie, zoals de fuifbussen
en de opleiding voor gemachtigde opzichters, blijven doorlopen.

6

TRAGE WEGEN OPNIEUW OP DE KAART ZETTEN
Onze Limburgse gemeenten tellen heel wat wegjes die gebruikt worden door voetgangers en
fietsers. Deze “trage wegen” hebben vaak een lange geschiedenis. Na de Tweede Wereldoorlog
raakten veel van die trage wegen in onbruik. Maar sinds enkele jaren neemt de waardering voor
buurt- en voetwegen weer toe. Ze spelen immers een belangrijke rol voor recreatieve uitstapjes
en voor verplaatsingen naar werk, school of winkel.
Heel wat gemeenten maken werk van hun buurt- en voetwegennetwerk. Ze (her)openen
wegjes, zorgen voor een goed onderhoudsplan en bouwen een buurt- en voetwegenbeleid uit. De
Provincie helpt hen daarbij.
In 2016 geven we verder vorm aan het provinciale tragewegenbeleid, met de uitvoering
van het nieuw subsidiereglement voor de ondersteuning van gemeenten die werk willen maken
van een lokaal beleid rond buurt- en tragewegennetwerken. De dienst investeert zowel in vormingsmomenten als in het beantwoorden van vragen van individuele gemeenten. Tot slot willen
we ook inzetten op communicatie en een jaarlijks provinciaal evenement om trage wegen ook bij
de burgers beter bekend te maken. Door trage wegen op de (politieke) agenda te zetten, willen
we het vanzelfsprekend maken voor de lokale besturen om hieraan te werken.
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Jeugd

De Provincie zal de kwaliteit in het jeugdbeleid blijven bewaken.
Deze zomer besliste de Vlaamse Regering dat eind 2016 de provincies definitief hun werking op
het vlak van jeugdbeleid moeten overdragen aan Vlaanderen en/of de gemeenten.
De Provincie Limburg heeft in het verleden steeds een pioniersrol gespeeld in het jeugdbeleid. Daar zijn we best fier op. In dit laatste jaar kiezen we noodgedwongen voor kwaliteitsbewaking: de bestaande subsidiereglementen ter ondersteuning van jeugdinitiatieven en jeugdwerk worden verder gezet, de provinciale jeugddienst blijft zich als aanspreekpunt ten dienste
stellen van wie lokaal betrokken is bij het jeugdbeleid en de samenwerking met de Regenboog,
CMGJ en LISS ter ondersteuning van maatschappelijk kwetsbare jongeren wordt verder gezet.
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Onderwijs

De ontwikkeling van de talenten van onze jongeren zijn van groot belang voor de verdere toekomst van onze provincie. Om onze regio te versterken en weerbaarder te maken hebben we
goed opgeleide jongeren nodig. Daar moeten we op inzetten, want alle jongeren moeten de kans
krijgen om zich te kunnen ontwikkelen en te bouwen aan hun toekomst, ongeacht hun achtergrond of hun talenten. De Provincie blijft dus inzetten op gelijke kansen in het onderwijs.
Het flankerend onderwijsbeleid zet daarom in op de uitbouw van sterke samenwerkingsverbanden tussen de vele partners die in het onderwijs of samen met het onderwijs de
ontwikkeling van dit talent bevorderen. Deze samenwerking is er een over de onderwijskoepels
heen. Dit is uniek in Vlaanderen. Maar ook de samenwerking met de lokale besturen is absoluut
noodzakelijk. De Provincie vertaalt immers het Vlaams beleid naar het regionaal niveau, rekening
houdend met de identiteit en problemen die in de regio’s gelden. Niet alle gemeenten hebben
dezelfde slagkracht of hebben de mogelijkheid om projecten op te zetten die anticiperen op vaak
delicate en ingewikkelde problemen die zich in onze provincie voordoen. De provincie tracht hier
de krachten te bundelen en te ondersteunen door de juiste partners rond de tafel te brengen en
een gezamenlijke aanpak te stimuleren, zodat, op een aan de noden aangepaste manier, geanticipeerd kan worden op de problematiek en dat versnippering vermeden kan worden.

1

DE ONGEKWALIFICEERDE
UITSTROOM TERUGDRINGEN
“Wie helemaal geen diploma of eindgetuigschrift behaalde is nog steeds het slechtst af
en heeft ook de meeste kans om na 1 jaar nog geen enkele werkervaring te hebben.”
(Schoolverlaterstudie van de VDAB - 2015).

1.1

De juiste studiekeuze maken
Een van de belangrijkste doelstellingen voor Steunpunt Onderwijs is het terugdringen van de
ongekwalificeerde uitstroom. Een zeer complexe problematiek aangezien tal van oorzaken aan
de basis kunnen liggen van de keuze van jongeren om vroegtijdig de school te verlaten.
Het maken van de juiste studiekeuze speelt hierin een erg belangrijke rol. Maar al te
vaak wordt de studiekeuze niet prioritair bepaald door de interesses en talenten van de jongeren,
maar wegen praktische en omgevingsfactoren door in de keuze. Jongeren die zich goed voelen
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bij wat ze doen en dit graag doen zijn ook vaak meer gemotiveerd om hun schoolloopbaan af te
ronden en een diploma te behalen.
Jongeren moeten daarom ook kansen krijgen om hun talenten te ontdekken op een zo jong mogelijke leeftijd zodat ze ook de juiste keuze kunnen maken. Steunpunt Onderwijs zet daarom
specifiek in op meer technische kennis in het basisonderwijs. Ondanks het feit dat zwaar wordt
ingezet op STEM is het aanbod techniek in de lagere schoolklassen nog te weinig of zelfs niet
aanwezig. Via projecten als Ontdek Techniek Talent trachten we leerkrachten extra vorming te
geven zodat ze techniek in hun lessen brengen, kunnen onderrichten en evalueren volgens de
STEM-kaart. Dit maakt dat jongeren ook hun talenten voor techniek al op jongere leeftijd kunnen
ontdekken en zo bewuster voor techniek zullen kiezen in hun verdere schoolloopbaan.
Naast het versterken van techniek in het lager onderwijs wordt ook nauw samengewerkt met de CLB’s, de partner wanneer het gaat om studiekeuze en studieloopbaan. Een
samenwerkingsovereenkomst, netoverschrijdend, met de CLB’s moet ertoe leiden dat de studiekeuze voor bijvoorbeeld jongeren uit het beroeps en technisch onderwijs een zeker proces vormt
binnen hun opleiding, dan wel een momentum van keuze.

1.2

De afstand tussen onderwijs en arbeidsmarkt verkleinen
De koppeling van de competenties en het welzijn van de jongeren aan de verwachtingen van de
arbeidsmarkt en aan de leerdoelen van het onderwijs, is eveneens een belangrijk actiepunt waarop Steunpunt Onderwijs sterk inzet. In een eerste fase richt het zich hier vooral naar jongeren van
het deeltijds onderwijs. Helaas is er niet altijd een warme overdracht tussen het onderwijs en het
arbeidsveld, ondanks de vele tools die elke partner ontwikkelt vanuit zijn oogpunt.
Door een nauwe samenwerking tussen partners als VDAB, CLB’s en de verschillende
scholen wordt gewerkt aan een vertaling van de verschillende tools naar het onderwijs. Het gaat
erom dat de competenties en attitudes die verwacht worden van de arbeidsmarkt vaak vanuit
een totaal ander kader worden aangeleerd binnen het onderwijs. Hieruit blijkt dat er absoluut
nood is om onderwijs en arbeid nauwer op elkaar af te stemmen en samen te doen werken, om zo
te komen tot een vloeiend traject vanuit het onderwijs naar de arbeidsmarkt.

2

SALK VOOR MEER KANSEN
Uit het SALK-rapport bleek dat in Limburg heel wat jongeren minder kansen hebben, vanwege
hun taalachterstand, de moeilijke situatie thuis... Uitgaande van deze problemen heeft steunpunt onderwijs verschillende acties opgezet om hieraan tegemoet te komen.
Enerzijds wordt ingezet op een traject waarbij de verschillende aanbieders van de lerarenopleiding, zijnde de Limburgse Hogescholen, Universiteit en een aantal CVO’s, werken aan het
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versterken van hun leerkrachten om de omgang met de problemen waarmee heel wat Limburgse
kwetsbare jongeren kampen te verbeteren. Hiervoor stellen ze elk een specifiek plan op dat doordringt tot in het DNA van de curricula. Hiervoor wordt samengewerkt met ervaringsdeskundigen
armoede, maar ook academici die zich buigen over hoe we hier structureel aan kunnen werken.
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DE PROVINCIE BIEDT KWALITATIEF EN
COMPLEMENTAIR ONDERWIJS AAN
Het Provinciaal en Stedelijk Onderwijs Limburg (SGPSOL) heeft 11 provinciale en 2 stedelijke
scholen (gemeente Dilsen-Stokkem). Het leerlingenaantal blijft er stabiel en schommelt rond de
330 leerlingen in het basisonderwijs, 6 000 leerlingen in het secundair onderwijs en 10 000 in het
volwassenenonderwijs.

3.1

Leerlingenaantallen
Sinds 2003 gaat het aantal geboorten in Limburg gestadig omhoog en bereikte zijn piek in 2010.
Deze trend vertaalt zich uiteraard in een aantal tendensen in leerlingenaantallen. Zo stijgen het
aantal kinderen in het kleuter en lager onderwijs, en zijn de cijfers voor het secundair onderwijs
dalend. Verwacht wordt dat hier ook in de nabije toekomst een kentering en dus een stijging zal
plaatsvinden.
Het leerlingenaantal van de scholen uit onze scholengroep blijft nagenoeg stabiel.
Het provinciaal secundair onderwijs staat bekend om haar breed aanbod aan technisch onderwijs, waarin het beter scoort dan het Vlaams gemiddelde in leerlingenaantal. Ook dit
jaar zet deze trend zich voort.

Volwassenenonderwijs
De HBO5 opleidingen binnen het volwassenenonderwijs winnen aan belang. Deze opleidingen
vormen de brug tussen het middelbaar, tso, se-n-se en de bachelor opleidingen. Binnen deze
opleidingen gaat bijzonder veel aandacht naar praktijkervaring en begeleiding op de werkvloer, waardoor de tewerkstellingsgraad van gediplomeerden binnen dit systeem erg hoog ligt.
Dit schooljaar startte PCVO Limburg met de opleiding winkelmanagement, een richting die
tegemoet komt aan de noden van de arbeidsmarkt. Het aantal inschrijvingen lag dubbel zo hoog
dan de oorspronkelijk voorziene capaciteit. Daarom werd ingezet op extra ondersteuning.

Maar het project beperkt zich niet tot leerkrachten in opleiding. In een tweede fase
wordt overgegaan naar leerkrachten die reeds werkzaam zijn in het onderwijs. Ook zij hebben
vaak nood aan ondersteuning bij de omgang met jongeren die kampen met moeilijkheden.
Een tweede actie die tegemoet komt aan de bevindingen die in het Salk-rapport werden
aangegeven is de taalachterstand. Vaak is dit een oorzaak waarom jongeren ongekwalificeerd
uitstromen, foute studiekeuzes maken of niet terecht kunnen op de arbeidsmarkt. Steunpunt
Onderwijs werkte een subsidiereglement uit waarop lokale besturen, scholen en andere
betrokkenen een beroep kunnen doen om extra taalinitiatieven op te zetten voor schoolgaande
jongeren.
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3.3

Centra voor Leerlingenbegeleiding
Het provinciaal centrum voor leerlingenbegeleiding staat jaarlijks in voor de begeleiding van
duizenden jongeren. De implementatie van het M-decreet vormt een van de belangrijkste uitdagingen voor het CLB.
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De Limburgse ruimte is één van de grootste sterktes van onze provincie. Daarom moeten we blijven inzetten op een goed gebruik van onze
ruimte om er te wonen, te werken en ons te ontspannen. De ambitie
van de Provincie om in te zetten op meer herbruikbare energie is
hierbij een extra uitdaging. In onze ruimte zal de land- en tuinbouw
ook een cruciale en vernieuwende rol blijven spelen.
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Ruimtelijke ordening

1

RUIMTE VOOR ONDERNEMEN
IN INDUSTRIE, DIENSTEN,
TOERISME EN LANDBOUW

1.1

De provincie plant de ruimte voor (regionale) bedrijventerreinen
Ons grondgebied organiseren in functie van voldoende, kwaliteitsvolle en duurzame ruimte voor
de bedrijven van vandaag en morgen blijft één van onze topprioriteiten. We ervaren nu de gevolgen van een wijzigende economie en gaan dus op zoek naar nieuwe kansen. Om de ruimtevraag
te kunnen inschatten werken we in 2016 verder samen met de dienst economie en de POM om
de toekomstperspectieven en ruimtelijke behoefte van onze speerpuntsectoren te bepalen en
ruimtelijk te verankeren.
		
De planningsprocessen voor de uitbreiding van Tongeren-Oost en voor het nieuwe
regionale bedrijventerrein Brustem in Sint-Truiden zijn afgerond. Samen is meer dan 80 hectare
economische ruimte gepland, zoals voorgeschreven in het SALK en het Ruimtelijk Structuurplan
Limburg. Bijkomend werden in het kader van SALK nog 3 economische knooppunten aangeduid
in de Rubelim studie: Houthalen-Helchteren, Opglabbeek en Hoeselt-Bilzen.
		
Het ruimtemodel Rubelim kreeg een lokale uitloper met “Rubelim Lokaal” om
gemeenten te ondersteunen KMO-zones af te bakenen en de taakstelling vanuit het Ruimtelijk
Structuurplan Limburg te realiseren. Momenteel werken Kinrooi, Hoeselt en Borgloon aan een
ruimtelijk uitvoeringsplan voor lokale bedrijventerreinen.

1.2

De provincie plant de ruimte voor toeristisch-recreatieve
knooppunten
Het verhogen van de belevingswaarde, de toegankelijkheid en de ruimtelijke samenhang zal
Limburg op lange termijn versterken als trekpleister voor toerisme en tegelijkertijd de veerkracht
van de open ruimte doen toenemen.
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Zo wordt het planningsproces voor Mooi Zutendaal verder gezet. Het bestaande BPA
“Mooi Zutendaal” wordt herzien zodat het vakantiepark kan uitbreiden. In 2016 wordt in wisselwerking met het Ruimtelijk Uitvoeringsplan een groenbeheerplan opgemaakt dat een visie geeft
op de groenstructuur van het hele plangebied zowel naar aanplantingen als beheer.
In 2016 worden ook de ruimtelijke planningsprocessen Hengelhoef (Houthalen-Helchteren) en
Goolderheide (Bocholt) verder gezet. Het planologisch attest voor de Skipiste in Peer kent een
vervolg in 2016 met de opstart van een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan.

1.3

De ontsluiting van hoogdynamische activiteiten
Een goede en vlotte mobiliteit is een fundamenteel onderdeel van een goed ruimtelijk beleid. In
het kader van het PRUP “Kleinstedelijk gebied Leopoldsburg”, met ondermeer de zone Reigersvliet waar een nieuwe gevangenis wordt voorzien, wordt momenteel een mobiliteitsanalyse
uitgevoerd die de verkeersproblemen van doorstroming, leefbaarheid en veiligheid gedetailleerd
in kaart brengt zodat structurele oplossingen gevonden kunnen worden. Deze studie zal leiden
tot concrete acties die in 2016 door de betrokken actoren kunnen worden opgestart.
		
In Tongeren zal de Provincie Limburg het planproces voor de aanleg van een noordoostelijke omleidingsweg op zich nemen. Deze weg moet een oplossing bieden aan de huidige
congestieproblemen op de stedelijke ringweg.

2

RUIMTE VOOR STEDELIJKHEID EN WONEN

2.1

We verhogen de stedelijke draagkracht en
versterken de woonkernen
De Provincie Limburg is verantwoordelijk voor de afbakening van 10 (structuurondersteunende)
kleinstedelijke gebieden. De afbakening van de stedelijke gebieden Bilzen, Bree, Lommel,
Maaseik, Maasmechelen en Sint-Truiden werden reeds uitgevoerd. Tongeren en Leopoldsburg
zijn recent gefinaliseerd. Voor Sint-Truiden en Maaseik werden grenswijzigingen doorgevoerd.
Het voltooien van de afbakening van het kleinstedelijk gebied Beringen wordt de volgende
prioriteit. Het proces van de afbakening van het stedelijk gebied Neerpelt-Overpelt is opgestart
in 2014 en wordt in 2016 verder gezet. Door het opmaken van woonbehoeftestudies ondersteunt
en adviseert de Provincie Limburg de lokale besturen bij het nemen van beslissingen omtrent
woongebieden. Momenteel werkt men aan de uitvoering van de planperiode 2012-2017. In 2016
wordt de volgende planperiode 2017-2022 voorbereid.
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Vanzelfsprekend is in stedelijke gebieden meer ruimte voor wonen voorzien dan in het
buitengebied. Zo houdt men in het buitengebied enkel rekening met de natuurlijke aangroei van
de bevolking terwijl men in het stedelijk gebied ook migratiestromen in rekening brengt.
		
Voor de planperiode 2017-2022 gaan we er van uit dat de groei van het aantal inwoners
en het aantal huishoudens minder sterk zal zijn. Op basis van de cijfers die hierover aangereikt
worden door de studiedienst van de Vlaamse Regering zal met de dienst “Kaarten en Cijfers”
een inschatting gemaakt worden alsook een kwantitatieve en kwalitatieve doorvertaling voor
het grondgebied van onze provincie. Een overschatting van het aantal inwoners en huishoudens
kan ertoe leiden dat een overaanbod gecreëerd wordt waardoor leegstand dreigt.
		
Naast een doorvertaling in woonbehoeftestudies zullen deze cijfers ook de basis vormen
voor advisering van de voorgelegde ruimtelijke uitvoeringsplannen. Ruimte voor wonen moet
steeds meer hand in hand gaan met leefkwaliteit en bereikbaarheid.

3

DE REALISATIEKANSEN VAN RUIMTELIJKE
PROCESSEN EN PROJECTEN VERGROTEN
Via een oplossingsgerichte zoektocht en nauwe begeleiding willen we de realisatiekansen van
investeringsprojecten van provinciaal niveau verhogen. We begeleiden lokale besturen en investeerders nauwer om op basis van een ruimtelijk economische analyse goede oplossingsvarianten
uit te werken. Inrichtingsontwerpen, ruimtelijke en economische analyses kunnen helpen in
een zoektocht naar goede en kwalitatieve ruimtelijke oplossingen, waarbij ook middelen als
planologische ruil en compensatie kunnen worden gehanteerd.
		
Hierbij zal de provincie ook de realisatie van de Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen nauwer opvolgen. Na het succesvol beëindigen van een lang en vaak moeilijk planologisch proces is het belangrijk dat ook de realisaties op het terrein zonder verwijl worden aangevat. Om korter op de bal te spelen en meer zicht te behouden op de reële stand van zaken
en de betrokkenheid in de ontwikkeling te verhogen, zal de Provincie Limburg de afgeronde
planningsprocessen opvolgen en waar nodig aansturen op concrete projectrealisatie.
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DUURZAAM OMGAAN MET DE LIMBURGSE RUIMTE

4.1

Duurzame energie

Beleid 2016 Inge Moors

In 2016 staan de realisatie van de acties van de gebiedsgerichte geïntegreerde werking voor de
Kempische As en Haspengouw centraal.
		
Bijkomend ondersteunen en ontwikkelen we grondgebonden projecten die een impact
hebben op strategische gebieden in Limburg. Hierbij zoeken we steeds een nauwe samenwerking
met andere ruimtelijke partners en zoeken we aansluiting met o.a. pilootprojecten die opgesteld
werden in het traject ter voorbereiding van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.

Onze energievoorziening blijft een belangrijke uitdaging. De inplanting van windmolens en
de verdere ontwikkeling van de energielandschappen vraagt dan ook onze aandacht. Ook de
verdere implementatie van de signaalgebieden is belangrijk.
		
Samen met VITO ontwikkelde de dienst Ruimtelijke Planning en Beleid een eerste
fase van de “Energieatlas Limburg”. Deze atlas is een software-instrument dat toelaat om per
sector (industrie, huishoudens, landbouw enz.) de bestaande energievraag, de bestaande
fossiele en hernieuwbare productie én het potentieel voor bijkomende hernieuwbare energie in
kaart te brengen.
		
De energieatlas wordt een dynamisch beleidsinstrument in ondersteuning van de
ruimtelijke uitbouw van de Provincie Limburg als klimaatvriendelijke(re) provincie.

4.2

Duurzaam ruimtegebruik
De provincie Limburg ging een samenwerking aan met de Vlaamse Landmaatschappij, de
Vlaamse Milieumaatschappij, Ruimte Vlaanderen, het Agentschap voor Natuur en Bos, de
Universiteit Hasselt, PXL, UCLL en het gemeentebestuur van Diepenbeek met het oog op de
opmaak van een integraal Masterplan voor het Signaalgebied en het gebied van de Universitaire
Campus in Diepenbeek (Stiemerlabo). Het plan moet duidelijk maken hoe dit gebied (her)ontwikkeld kan worden tot een Eco Campus met Europese allure en dynamiek. De Provincie Limburg
coördineert de afstemming met zes financiële partners en creëert een platform waar alle
mogelijke betrokkenen gehoord worden. Nadat in 2015 hiervoor een ontwerpbureau werd
aangesteld wordt het Masterplan in 2016 uitgetekend.

5

BEWUST KIEZEN VOOR EEN
GEÏNTEGREERDE, GEBIEDSGERICHTE EN
GRENSOVERSCHRIJDENDE AANPAK
Gebiedsgericht en geïntegreerd beleid is een werkwijze specifiek gericht op een bepaald gebied
waarbij, in een vorm van maatwerk, gezocht wordt naar een afstemming tussen verschillende
beleidsvelden, zoals ruimtelijke ordening, economie, mobiliteit, milieu e.a.
Deze methodiek staat steeds meer centraal binnen de werking van ruimtelijke planning en beleid.
Er lopen verschillende gebiedsgerichte geïntegreerde strategische projecten (GGSP). Het GGSP
“N74-Houthalen-Helchteren” werd afgerond. Het GGSP “Albertknoop” is in volle uitvoering.
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In 2014 werden in totaal 433 beroepen ingediend tegen beslissingen van colleges van burgemeester en schepenen. De ingediende beroepen worden behandeld door de dienst Bouwberoepen van
de Provincie Limburg.
		
In 2014 keurde de Vlaamse Regering het decreet van de Omgevingsvergunning goed.
De uitvoeringsbesluiten worden nog tegen eind 2015 verwacht. De Omgevingsvergunning zorgt
ervoor dat de milieu- en stedenbouwkundige vergunning geïntegreerd wordt.
		
Een technische werkgroep monitort de ontwikkelingen op het vlak van wetgeving en
zorgt tegelijkertijd voor de interne voorbereiding van de betreffende provinciale administraties.
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Landbouw

Voor de land- en tuinbouwsector was 2015 een bewogen jaar. Ook 2016 én de volgende jaren staat
de sector voor heel wat uitdagingen. Denk maar aan de strenger wordende milieudoelstellingen, de strengere wetgeving op vlak van voedselveiligheid of dierenwelzijn, het nieuwe mestactieplan, de erosiemaatregelen, de discussie rond eerlijke prijsvoering, het Russische handelsembargo enzovoort. De land- en tuinbouw is onze primaire sector en concurreert op wereldschaal. Zowel voor onze Limburgse economie als voor de wereldeconomie is en blijft de land- en
tuinbouw een onmisbare schakel.
		
De land- en tuinbouw is niet enkel een belangrijke economische drager, het is
tegelijkertijd een fundamenteel onderdeel van onze ruimtelijke structuur. De Provincie Limburg
kiest voor een ondernemende land- en tuinbouw, die tegelijk duurzaam verbonden is met een
kwalitatieve leefomgeving voor alle Limburgers.

1

EEN STERKE LANDBOUW
IN EEN STERK LIMBURG
In het Limburgse agrobusinesscomplex creëren ruim 2.900 land- en tuinbouwbedrijven tewerkstelling voor meer dan 20 000 Limburgers in de primaire productie, toelevering en verwerking.
Het mag duidelijk zijn dat de land- en tuinbouw geen geïsoleerde sector is. Daarom werkt de
Provincie Limburg aan een stimulerend beleid dat op een duurzame manier bijdraagt aan de
versterking van de economische veerkracht van de sector.

1.1

Management
De landbouw-bedrijfsleider is de belangrijkste factor in de slagkracht van het agrarisch bedrijf.
Door middel van het subsidiereglement “Ruraal management” werken we aan de versterking van
de managementcapaciteiten van de ondernemer. Er zijn tussenkomsten voor o.m. advies over
het juridisch statuut van het bedrijf, het opstellen van een businessplan en advies aan startende landbouwers. Als antwoord op de specifieke noden van de varkenssector werken we in 2016
verder aan een “roadmap varkenshouderij”, waarin we tot een gedragen toekomstvisie voor onze
Limburgse varkenshouders willen komen.
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2.2

Innovatie en technologie blijven de sleutelwoorden voor een rendabele bedrijfsvoering. Daarom
is kennisverwerving en kennisoverdracht belangrijk. De provincies hebben daarbij vooral een rol
in het praktijkgericht onderzoek. Limburg werkt nauw samen met PIBO-Campus in Tongeren
wanneer het gaat over akkerbouw en met het Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw
(PVL) in Bocholt wat betreft de dierlijke sector. In 2016 willen we werk maken van administratieve vereenvoudiging. Het subsidiereglement “Agrarische onderzoeksprojecten” verdwijnt. De
voorziene middelen voegen we toe aan de bestaande werkingssubsidies van de provinciale landbouwpraktijkcentra. Deze omvorming creëert eveneens nieuwe hefbomen voor de PIBO-Campus
en PVL om op een meer strategische manier in te zetten op agrarisch onderzoek, onder meer door
deelname aan belangrijke Europese projecten.
		
Naast de praktijkcentra voor de traditionele landbouwsectoren bouwen we in Kinrooi
mee aan de landbouw van de toekomst. Agropolis wordt hét gezicht van een innovatieve,
toekomstgerichte land- en tuinbouwsector. Op een terrein van ruim 40 ha wordt een nieuwe
cluster van innovatieve en duurzame agrarische activiteiten ontwikkeld. De Provincie Limburg
is een drijvende kracht en investeert mee in het incubatorgebouw. Met de oprichting van het
Groente-Innovatiefonds wordt het potentieel van de tuinbouwsector aangeboord en wordt
uiteindelijk meer dan een half miljoen euro geïnvesteerd in innovatieve crosssectorale projecten
in de groenteteelt.

2

EEN DUURZAME LANDBOUW
IN EEN DUURZAAM LIMBURG

2.1

Landschappelijk geïntegreerde land- en tuinbouw
Ruim 37 % van de oppervlakte van de provincie Limburg is in gebruik door land- en tuinbouwbedrijven. De agrarische sector is dus beeldbepalend voor het Limburgse landschap. Landschappelijke integratie is een van de bevoegdheden van de provincies inzake landbouw. De
Provincie Limburg geeft invulling aan deze taakstelling door het verstrekken van adviezen aan
land- en tuinbouwbedrijven en via het succesvolle project “Boeren planten bij boeren”. Dankzij deze
initiatieven verbetert niet alleen de visuele kwaliteit van het landschap, maar krijgen de landbouwbedrijven ook een sterker draagvlak in hun omgeving.
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Omgevingsbewuste land- en tuinbouw
Binnen het provinciaal land- en tuinbouwbeleid is er veel aandacht voor een omgevingsbewuste
sector. Het project “Erosieteams” wordt in 2016 verder uitgerold over heel Haspengouw. De
uitvoering van het imkerijproject “Goede selectie, meer stuifmeel: betere bijen” verloopt volgens
schema. Volgend jaar zullen de voorziene selectiestanden operationeel zijn en aan de hand
van een praktisch fotoboek en een kleurenkaart over stuifmeel kunnen we onze imkers beter
informeren over het stuifmeel dat hun honingbijen verzamelen.
		
In 2016 is er ook ruimte voor nieuwe initiatieven. Samen met PIBO-Campus starten
we met een demonstratieproject over de reductie van het brandstofverbruik in de akkerbouw.
Dit is een win-winverhaal voor boer en omgeving. Samen met PVL zullen we de mogelijkheden
onderzoeken van een nieuwe nichetechnologie voor de bepaling van de nutriënteninhoud van
dierlijke mest. In het kader van het SALK-project “Stimulering van de Limburgse duurzame
land- en tuinbouw” vond afgelopen winter een succesvolle pilotcase plaats waarbij dierlijk mest
uit het noorden werd ingezet op de akkers in het zuiden. Er wordt verder onderzocht hoe deze
pilotcase verankerd kan worden, zodat de Limburgse mestbalans een beter evenwicht kent én een
meerwaarde betekent voor de sector en de mobiliteit.

2.3

Plattelandsontwikkeling
Een duurzame landbouw draagt bij tot een duurzaam platteland. Het geïntegreerd en gebiedsgericht Vlaamse Programmadocument (PDPO) focust in de nieuwe programmaperiode PDPO III
2014-2020 in het bijzonder op de land- en tuinbouwsector. Tot en met 2020 kunnen we in totaal
12,8 miljoen euro aan Europese, Vlaamse en provinciale cofinancieringsmiddelen investeren in
duurzame plattelandsprojecten. De jaren 2014 en 2015 waren overgangsjaren tussen de programmaperiodes PDPO II en III. In 2015 gingen de eerste projecten in het kader van Omgevingskwaliteit (OKW) en Platteland Plus van start. Na de doorstart van de Leadergroepen Haspengouw en Kempen en Maasland zullen op 1 januari de eerste Leaderprojecten aanvangen. In
2016 volgen nieuwe oproepen binnen het ontwikkelingsprogramma. Bijkomend organiseren we
netwerkmomenten die de cohesie tussen de plattelandsactoren kunnen versterken en de
dynamiek laten groeien.
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EEN SOCIALE LANDBOUW
IN EEN SOCIAAL LIMBURG
We kiezen niet enkel voor een economische en omgevingsbewuste land- en tuinbouw, we
zetten ook in op een maatschappelijk verankerde sector. We zien steeds duidelijker de tendens
naar kleinschaligheid. De nieuwe schaal is lokaal. Hoeve- en streekproducten zijn daarvan een
uitstekend voorbeeld. De typische versheid, kwaliteit en authenticiteit van hoeveproducten
spreken aan. Ze geven onze land- en tuinbouw een gezicht. Binnen onze bevoegdheid inzake
multifunctionele aandacht gaat terecht veel aandacht naar hoeveproducten. Het begeleiden van
producenten is de afgelopen jaren erg waardevol gebleken. Het ritme van de seizoenen volgend,
zetten we het ganse jaar in op de promotie van landbouwproducten.
		
Binnen het provinciaal beleid blijft er ruimte voor andere aspecten van een multifunctionele land- en tuinbouw, namelijk plattelandseducatie en groene zorg.

4

EEN LANDBOUW VOOR HEEL LIMBURG
Het vergroten van de kennis over de land- en tuinbouwsector draagt niet alleen bij tot de
versterking van het bewustzijn van de bevolking, het versterkt ook het draagvlak van de land- en
tuinbouwsector in haar omgeving. De Provincie sensibiliseert daarom via verschillende media
het brede publiek over de werking van - en de actualiteiten in - de Limburgse land- en tuinbouwsector.
		
De Dienst Landbouw en Platteland vervult de rol van het provinciaal landbouwloket en
is een belangrijk aanspreekpunt voor en over de land- en tuinbouw in Limburg. Daarbij adviseert
de dienst landbouwers, burgers, openbare besturen en andere actoren bij gerichte vragen over
de land- en tuinbouw.
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