
 
 

 
 

Meerjarenplan 2020-2025 
 
 
Eerste gedeputeerde Kurt Moens, woordvoerder deputatie, bevoegd voor 
Communicatie, Politieke organen - secretariaat - administratieve dienstverlening -
archief, Logistiek: Aankopen, Transport en Verzending, en Facilitair beheer, 
Financiën en algemene financiering, Economie incl. POM, Onderwijs incl. vorming 
(PAULO), Erediensten en vrijzinnigencentra, Overige hulpdiensten - bestuurlijke 
preventie (incl. GAS), Organisatiebeheersing, Restbevoegdheden: diverse 
 
Het Meerjarenplan (MJP) is de vertaling van het bestuursakkoord in cijfers en concrete 
acties. 
 
Budget 
 
Het budget is in evenwicht. Als Provincie zijn we verplicht om aan twee evenwichtscriteria te 
voldoen en we halen die duidelijk: 

▪ Het beschikbaar budgettair resultaat is voor elk jaar van het MJP groter 
dan 700 000 EUR 

▪ De autofinancieringsmarge, dat is de mate waarin het bestuur de 
exploitatieuitgaven en de leninglasten kan financieren uit de 
exploitatieontvangsten is het laatste jaar van het MJP positief 

 
Niettemin zijn we erin geslaagd om de nodige beleidsruimte te creëren. Meer nog, wij 
kunnen als enige Provincie een ferme lastenverlaging doorvoeren van zo’n 7 miljoen EUR. 
Het gaat om: 

▪ 0,2 miljoen EUR voor het niet belasten van oppervlakte wanneer deze 
gebruikt wordt om in de eigen energiebehoefte te voorzien (bv. zonnepanelen) 

▪ 2,2 miljoen EUR voor de vrijstelling van belasting voor beginnende bedrijven 
▪ een verlaging van het minimumtarief van de algemene provinciebelasting voor 

bedrijven met 10% 
▪ en een verlaging van het minimumtarief van de algemene provinciebelasting 

met 15% 
 
Daarnaast trekken we nog eens 8,8 miljoen EUR uit om nieuw beleid te ontwikkelen.  
Het gaat om exploitatiemiddelen, dus het gaat om 8,8 miljoen EUR per jaar. 
Daarnaast voorziet deze deputatie ook nog eens zo’n 275 miljoen EUR aan investeringen.  
 
Waar haalt de deputatie dat geld vandaan? Door het verschil te maken van het budget 2019 
enerzijds met datzelfde budget vermenigvuldigd met de realisatiegraad van de jaren 2015-
2017 (waarbij we nog 40% van het verschil hebben behouden). Dat leverde een 
beleidsmarge op van 15 760 385 EUR. 
 
Bovendien nam de deputatie een aantal gedurfde beslissingen om een aantal zaken stop te 
zetten, on hold te zetten of te integreren in een andere dienst en volop te focussen op onze 
kerntaken. Een aantal voorbeelden binnen de bevoegdheden van Eerste gedeputeerde Kurt 
Moens zijn bijvoorbeeld: 

▪ Stopzetten van indirecte sponsoring van sportevenementen via communicatie 



▪ Stopzetten van de beleidslijn Vietnam en de afbouw van de buitenlandse missies 
▪ Stopzetten ontwikkelingssamenwerking in Oost-Europa 
▪ Schrappen van subsidies voor (persoonsgebonden) flankerend onderwijsbeleid 

en meer focus op aansluiting arbeidsmarkt 
 
Binnen de bevoegdheden van gedeputeerde Moens zijn jaarlijks de volgende budgetten 
voorzien:  

▪ Circa 1,3 miljoen EUR voor economie voor nieuw beleid 
▪ 430 000 EUR voor onderwijs (feitelijk krijgt onderwijs nog veel meer door 

verschuiving van middelen van regiomarketing en schrappen van 
persoonsgebonden subsidies flankerend onderwijsbeleid)  

▪ Daarnaast krijgen zowat al diensten onder bevoegdheid van gedeputeerde Kurt 
Moens een extraatje voor nieuw beleid (bv. boekhouder bij juridische dienst voor 
o.a. opvolgen erediensten en participaties, extra budget voor Interne 
kwaliteitszorg , extra medewerker fiscaliteit en financiën, …) 

 
Economie 
 
Binnen het beleidsdomein Economie bouwen we in de eerste plaats verder aan Oost-
Vlaanderen als een innovatieve kennisregio. 
De kapstok van ons beleid is de slimme specialisatiestrategie waarbij we willen investeren in 
een innovatief economisch weefsel. 
Twee prioritaire zaken zijn de transitie naar een circulaire economie (bv. Smart Delta 
Resources) én de promotie van sociale economie en sociaal ondernemerschap (huidig 
subsidiereglement en aangepast reglement in opmaak) 
Een voorbeeld: de bouw van Fabriek Logistiek (middelen: 10,1 miljoen EUR borgstelling 
Provincie, reeds toegekend) een proeftuin en onderzoekscentrum voor intelligent 
magazijnbeheer en logistiek en alles wat daarbij komt kijken, met hoge aandacht voor 
circulariteit.  
 
In het MJP 2020-2025 is voor de POM een jaarlijkse subsidie van circa 1,8 miljoen EUR 
voorzien. De toelage voor de POM is daarmee terug naar het niveau van 2015 gebracht 
(inclusief indexering). Dit geeft de POM terug ruimte om te investeren. Van de toelage van 
1,8 miljoen EUR is er een investeringssubsidie van 200 000 EUR voor eigendomsverwerving 
voor ontwikkeling van bedrijventerreinen en deelname in vennootschappen. Bijkomend willen 
we 12,6 miljoen EUR voorzien voor verduurzamende investeringen op bedrijventerreinen.  
 
Onderwijs 
 
Wij willen als provinciebestuur meehelpen om al het potentiële talent dat aanwezig is in 
Oost-Vlaanderen zo goed mogelijk aansluiting te laten vinden bij de arbeidsmarkt. We 
heroriënteren daarom het vroegere doorstroombeleid en werken aan een 
tewerkstellingsbeleid voor kansengroepen. We onderscheiden ons met de Provincie 
overigens als een ambitieuze onderwijsverstrekker met expertise in duidelijk afgebakende 
onderwijsvormen en studierichtingen waar we het verschil kunnen maken en zetten bij onze 
scholen in op innovatie en investeringen in infrastructuur en leermiddelen. 
 
Er is ook een verschuiving van regiomarketing (subsidies sportevenementen) en 
(persoonsgebonden) subsidies flankerend onderwijs naar PAULO, waaronder een verhoging 
van de vergoeding voor lesgevers politieopleiding, brandweeropleiding en opleiding 
dringende medische hulpverlening. 
 
In het MJP is er daarenboven een totaal van 38 537 920 EUR voorzien voor investeringen in 
ons onderwijs en de veiligheidsopleidingen. 
Blikvangers daarbij zijn:  



▪ De uitbreiding van Richtpunt campus Ninove met 10 klaslokalen en 3 ateliers: 3 
miljoen EUR 

▪ De ombouw van een atelier tot ontwikkelingsruimte in Richtpunt campus 
Zottegem: 1 miljoen EUR  

▪ PCVO Groeipunt campus Ninove: aankoop nieuwe site: 1,5 miljoen EUR 
 
Onze doelstelling om een zoveel als mogelijk klimaatneutraal-beleid te voeren, krijgt ook zijn 
weerslag in onze schoolgebouwen: voor een aantal van onze campussen wordt een 
optimalisatie van de conditiestaat en een energietraject voorzien. 
 
Naast het garanderen van kwaliteitsvol onderwijs, investeert de Provincie ook in de 
veiligheidsopleidingen. Goed opgeleid veiligheidspersoneel is noodzakelijk in de wereld 
waarin we vandaag leven. De opleidingen voor politie en brandweer worden steeds 
belangrijker en veeleisender. Investeren in deze infrastructuur is in deze legislatuur dan ook 
prioritair. We voorzien dan ook 10 miljoen EUR voor het masterplan PAULO (nieuwbouw met 
een centraal onthaal, bijkomende leslokalen, een multifunctionele simulatieruimte voor alle 
gebruikers en een binnenschietstand. 

 
  



Tweede gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Vergunningenbeleid, 
Landbouw en plattelandsbeleid, Integraal waterbeleid incl. toezicht polders, Toezicht 
gemeenten, Middenstand en EROV, Toerisme, Ontwikkelingssamenwerking, 
Patrimonium, Interbestuurlijk beleid, APB Lemberge en steunpunt data-analyse, 
Uitleendienst, Logistiek: deel patrimonium 
 
Landbouw en plattelandsbeleid 
 
We zetten in op een beleefbaar platteland door onder meer de uitrol van een actief 
dorpenbeleid en een projectmatige betoelaging. 
We werken verder aan een kader voor de herbestemming van vrijkomende bedrijfszetels. 
We stimuleren de landbouwsector om hun milieu-inspanningen verder te zetten via 
proefprojecten (62 500 EUR) en voorbeeldprojecten duurzame ontwikkeling (62 500 EUR), 
maar ook door de implementatie van nieuwe technieken aangeleverd door onder meer de 
proefcentra voor groenten (561 000 EUR), aardappelen (223 000 EUR) en sierteelt (816 000 
EUR). 
 
RATO vzw bestrijdt ratten (300 000 EUR per jaar) en plantaardige exoten (433 000 EUR 
voor een 3-jarig project). Het reglement voor subsidiëring van dierenasielen en opvangcentra 
wordt uitgebreid en het budget verdrievoudigd tot 57 000 EUR. 
 
Integraal waterbeleid 
 
We besteden meer dan 11 miljoen EUR aan onderhoudswerken en investeringen aan 
waterlopen van 2de en 3de categorie. De Vlaamse Hydrografische Atlas wordt verder 
uitgebouwd (65 000 EUR). 
 
Middenstand en EROV 
 
We ondersteunen gemeenten in functie van een kernversterkend detailhandelsbeleid door 
hen data aan te reiken, detailhandelsplannen op te maken en projectmatig te ondersteunen 
(120 000 EUR). 
 
De Economische Raad voor Oost-Vlaanderen (EROV) bereidt ondernemers voor op de 
toekomst inzake duurzaamheid en digitalisering (260 000 EUR), focust op jonge 
ondernemers (242 000 EUR) en op de promo en distributie van Oost-Vlaamse 
streekproducten (432 000 EUR). 
 
Ontwikkelingssamenwerking 
 
De klemtoon ligt op subsidiëring van projecten in het Zuiden. Enerzijds in de drie regio’s in 
de Filippijnen, Rwanda en Ecuador, waarmee een samenwerkingsovereenkomst voor 
meerdere jaren wordt opgemaakt (661 000 EUR), anderzijds in het hele Zuiden met 
projecten van Oost-Vlamingen (404 000 EUR). We sensibiliseren de Oost-Vlaamse 
bevolking door ondersteuning van een lokaal mondiaal beleid (105 000 EUR). 
 
Toerisme 
 
Via Toerisme Oost-Vlaanderen zetten we onze Provincie als toeristische bestemming in de 
kijker (4 038 000 EUR), naar reguliere toeristen, maar ook naar kwetsbare mensen en 
zakenlieden.  
 



De werking van het Centrum Ronde van Vlaanderen wordt gehandhaafd (276 000 EUR) en 
er wordt sterk geïnvesteerd in de Huysmanhoeve, zowel in infrastructuur (2 800 000 EUR) 
als in het beheer (463 000 EUR, 613 000 vanaf 2022). 
 
Vergunningenbeleid 
 
We voeren een rechtszeker, transparant en efficiënt vergunningenbeleid. 
 
Uitleendienst 
 
We bieden een betere service door het inleveren van ontleend materiaal mogelijk te maken 
24/24, 7/7 voor de drie filialen en het realiseren van een nieuwe locatie in Sint-Niklaas, 
samen met de stad. 
 
Data & analyse 
 
Deze dienstverlening voor interne en externe gebruikers rond omgevingsinformatie wordt 
verder uitgebreid. 
 

  



Derde gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit, Milieu en Natuur, Klimaat en 
energie, Personeel, Welzijn op het werk, Buitenlandse betrekkingen en Europese 
projecten, ICT en eGov, Juridische aangelegenheden 
 
Klimaat en energie 
 
De Provincie streeft naar een klimaatgezond Oost-Vlaanderen in 2040. We dringen de CO2-
uitstoot drastisch terug en we wapenen ons tegen de gevolgen van de klimaatverandering. 
We actualiseren ons klimaatactieplan en ondersteunen gemeenten bij de opmaak van hun 
klimaatmitigatie1- en adaptatieplannen. Het budget voor het provinciaal klimaatfonds wordt 
fors opgetrokken van 300 000 tot 500 000 EUR per jaar.  
 
Op dit moment liggen op slechts 10% van de benutbare Vlaamse daken zonnepanelen. Via 
de organisatie van groepsaankopen voor zonnepanelen willen we dit aandeel niet alleen 
opkrikken, maar burgers ook begeleiden en ontzorgen in het hele proces. We zetten 
eveneens de groepsaankopen voor groene stroom verder maar verstrengen de criteria. Zo 
moet de productie van groene stroom voor 100% van Belgische afkomst zijn. Een nieuwe, 
belangrijke stap om klimaatneutraal te worden en een stimulans voor de lokale economie. 
 
De Provincie neemt ook zelf een voorbeeldfunctie op door noodzakelijke acties te 
ondernemen om de interne werking en het eigen patrimonium klimaatgezond te maken. We 
voeren een duurzaam aankoopbeleid en we kiezen zelf voor 100% groene stroom, 
geproduceerd in Oost-Vlaanderen. 
 
Milieu en Natuur 
 
We breiden de Provinciale natuur- en bosgebieden de komende jaren uit met 10%. Daarvoor 
trekken we in totaal 4 miljoen EUR uit. Het behoud en de bevordering van biodiversiteit staat 
centraal in ons natuur- en milieubeleid. Via een nieuw op te richten fonds voor bosuitbreiding 
willen we eigenaars ondersteunen om private gronden te bebossen. De Provincie investeert 
zelf ook 50 000 EUR per jaar in dit fonds. 
 
We werken voor ons natuur- en milieubeleid intensief samen met verschillende partners, 
zoals de Regionale Landschappen en de Bosgroepen en voorzien extra middelen om de 
Regionale Landschappen gebiedsdekkend te maken. Bovendien voorzien we 300 000 EUR 
per jaar om natuurverenigingen te ondersteunen bij de ontwikkeling van topnatuur 
(natuurreservaten), met een natuurbeheerplan type 4 (natuurreservaten) conform het 
natuurdecreet, bij recente aankopen. 
 
Onze kinderen en jongeren zijn de toekomst van onze planeet. Daarom bouwen we onze 
Provinciaal Natuureducatieve centra De Kaaihoeve in Zwalm, Bastion 8 in Dendermonde en 
Fabriek Energiek in Zelzate verder uit. Bastion 8 krijgt een nieuwbouw. 
 
Mobiliteit 
 
We hebben de ambities fors opgekrikt. We verdubbelen de investeringen in het bovenlokaal 
fietsnetwerk, met de fietssnelwegen als sluitstuk, tot tien miljoen EUR per jaar. We bouwen 
verder aan een trage wegennetwerk en ondersteunen en stimuleren duurzame 
mobiliteitsprojecten. Belangrijke schakels die zich inpassen in het Vlaams beleid inzake 
modal shift, de strijd tegen luchtvervuiling en de inspanningen voor een grotere 
verkeersveiligheid. 

                                                
1 Klimaatmitigatie is het tegengaan of beperken van klimaatverandering door het reduceren van de 
broeikasgasuitstoot. 



We zetten de komende jaren ook meer in op combimobiliteit. Fiets, deelfiets, deelauto, bus, 
trein, steps, …: door de uitbouw van mobipunten koppelen we alle vervoersmodi aan elkaar. 
 
In uitvoering van het bestuursakkoord concretiseren we de speerpunten in duidelijke en 
concrete acties in het meerjarenplan. De daartoe voorziene budgetten zijn in verhouding tot 
de ambities en binnen de mogelijkheden van het provinciaal bestuur. 



Vierde gedeputeerde Annemie Charlier, bevoegd voor Ruimtelijke planning, Erfgoed, 
Recreatiedomeinen, Wonen 

 
Binnen de bevoegdheden van gedeputeerde Annemie Charlier worden extra middelen 
voorzien voor  

▪ Ruimtelijke planning: ongeveer 1,1 miljoen EUR 
▪ Onroerend erfgoed: ongeveer 0,5 miljoen EUR  
▪ Recreatiedomeinen: ongeveer 0,5 miljoen EUR 

 
Ruimtelijke planning 
 
Voor Ruimtelijke planning maken we werk van de integratie van het domein wonen in de 
dienst Ruimtelijke planning. We willen de kennis rond het woonbeleid bundelen in een 
kennis- en expertisecentrum over wonen en kwalitatieve verdichting. 
We halveren het subsidiebudget voor experimentele woonprojecten van 700 000 EUR naar 
350 000 EUR (vanaf 2021). Het vrijgekomen budget wordt gebruikt voor het oprichten van 
een projectenpool waardoor het personeel van de dienst Ruimtelijke planning veel vlotter kan 
inspelen op interessante projecten. 
 
Het is absoluut de bedoeling om de komende legislatuur het Provinciaal Beleidsplan Ruimte 
uit te werken en de lopende planningsprocessen tot resultaat brengen.  

▪ Bv. BFC (brownfieldconvenant) Ruien, verschillende BEK’s (Bijzonder 
Economische Knooppunten), PRUP (Provinciaal Ruimtelijk uitvoeringsplan) 
Brielmeersen, PRUP Boerekreek, …) 

 
Belangrijk om nog mee te geven is dat wij, zoals voorzien in het bestuursakkoord, een audit 
zullen organiseren over de aanvullende leningen die de Provincie verstrekt. In afwachting 
van die audit wordt het reglement on hold gezet en zullen er geen nieuwe leningen worden 
toegekend in 2020. 
 
Recreatiedomeinen 
 
Er wordt de komende periode ook stevig ingezet op onze Provinciale recreatiedomeinen. We 
voorzien extra personeel: groenarbeider, seizoenspersoneel, medewerker natuureducatie, ... 
 
We waken uiteraard over het structureel onderhoud van de domeinen, maar we doen 
daarnaast ook fikse investeringen: er is hiervoor een bedrag van 36 735 944 EUR voorzien.  
Dat bedrag is op te splitsen in enerzijds jaarlijks terugkerende investeringen in onderhoud 
(ICT, meubilair, uitrusting, ...) waarbij per site een investeringsbudget voorzien is.  
 
Maar daarnaast zijn er ook grote eenmalige investeringen: 
  
2 500 000 EUR voor De Brielmeersen 

▪ Bouw van een nieuwe cafetaria met annex bezoekerscentrum met een totale 
oppervlakte van 520 m²  

▪ Aansluitend wordt er een nieuw speelterrein en de uitbouw van de 
kinderboerderij/dierenpark gepland 

600 000 EUR voor Nieuwdonk 
▪ Aanpak van de parking en de toegang tot het domein 
▪ Vernieuwing van de speeltuin 

7 500 000 EUR voor De Ster 
▪ 6 800 000 EUR voor een nieuw inkomgebouw waarin een sporthal, bureelruimte 

voor het personeel, cafetaria, sanitair en een kleedruimte voor de bezoekers moet 
komen. Dit gebouw zal ook gebruikt worden voor evenementen 



▪ 700 000 EUR voor nieuw sanitair aan de kinderboerderij, een beachbar en de 
aankoop van een veerboot (t.v.v. het treintje).  

4 000 000 EUR voor De Gavers 
▪ 1 000 000 EUR voor de 4 nieuwe bungalows  
▪ 450 000 EUR voor de bouw van omwalling om het domein te beschermen tegen 

wateroverlast 
▪ 400 000 EUR voor een nieuwe fietsherstelplaats/fietsopslagplaats naast het 

gebouw van de technische dienst 
▪ 550 000 EUR voor de vervanging van containerklassen aan de jeugdherberg en 

het project biomassaketel 
▪ 1 400 000 EUR voor de renovatie van de sanitaire blokken op de camping 

5 200 000 EUR voor Puyenbroeck voor de realisatie van het masterplan 2.0 
▪ 2 700 000 EUR voor de heraanleg van de driving range - golfschool ter hoogte 

van het sportcentrum en de optimalisatie en renovatie van de 9 holes golf met 
verplaatsing van de camping 

▪ 2 000 000 EUR voor de renovatie van de infrastructuur en de nutsvoorzieningen 
van het stacaravanterrein 

▪ 500 000 EUR voor de 2de fase van het Landschapspark, de verdere educatieve 
uitbouw en ontsluiting van dit recreatief natuurlijk avonturenlandschap. 

500 000 EUR voor Het Leen 
▪ 200 000 EUR voor de bouw van een opvangcentrum voor wilde dieren. Een vzw 

zal instaan voor de aankleding en uitbating van het opvangcentrum. De kosten 
voor de bouw worden door de Provincie gedragen 

▪ 300 000 EUR voor het aanpassen van het bosklassencentrum zodat we ook 
grotere klasgroepen kunnen ontvangen 

1 500 000 EUR voor de Boerekreek 
▪ 1 000 000 EUR voor de bouw van een nieuwe loods met uitwijkmogelijkheden 

voor een binnenspeelplaats. Deze loods wordt gebouw op de plaats van de oude 
loods (oude site van het sportcentrum) 

▪ 500 000 EUR voor de aankoop van een privéwoning en landbouwgronden zodat 
het tekort aan parkeerplaatsen kan aangepakt worden en er ook een 
fietsenstalling voor personeel en bezoekers kan voorzien worden.  

 
Erfgoed 
 
Tenslotte voorzien we ook nog ongeveer een half miljoen EUR voor nieuw beleid bij Erfgoed. 
Dat budget gaat o.a. naar een deskundige voor de Provinciale erfgoedsite Scheepswerven 
Baasrode, Geoparken2, sensibilisering en publiekswerking. 
Tijdens de vorige legislatuur werd sterk ingezet op de Provinciale erfgoedsite Archeocentrum 
Velzeke en de Provinciale molens. Voor deze legislatuur focussen we vooral op de 
Provinciale erfgoedsite Scheepswerven Baasrode en de Provinciale erfgoedsite Ename. 
 
In het MJP is er 8 711 000 EUR voorzien voor investeringen in Erfgoed, waarvan 6 miljoen 
EUR aan nieuwe investeringen, waaronder:  

▪ 2 miljoen EUR voor de Provinciale erfgoedsite Scheepswerven Baasrode 
▪ 1 850 000 EUR voor de Provinciale erfgoedsite Ename voor de conservatie van 

de abdijmuurresten en vernieuwende publiekswerking en integratie PAM Ename 
▪ 1 miljoen EUR voor de Provinciale erfgoedsite Archeocentrum Velzeke voor de 

uitbouw van een archeopark en de publiekswerking 
 
 

                                                
2 Een geopark heeft zijn eigen unieke geologische geschiedenis. Geologisch erfgoed is bepalend 
voor de natuur en de cultuur van een gebied. 


