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Ondernemen 
 

1. Economie en middenstand 
 

Duidelijk afsprakenkader tussen de bevoegde diensten 
We werken als provinciebestuur een duidelijk afsprakenkader uit met een heldere opsomming van taken en 

bevoegdheden tussen de dienst Economie enerzijds en de uitvoerende instellingen POM en EROV anderzijds. 

Door een nauwere samenwerking van deze instellingen verhogen we de efficiëntie en de slagkracht. Zo kunnen 

we dubbel werk vermijden. De provinciale dienst Economie, POM en EROV creëren geen concurrerend aanbod 

met andere publieke instanties zoals VLAIO en FIT. 

 

Ruimte creëren en vrijwaren voor bedrijvigheid  

Met de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) richt de provincie zich op het bovenlokaal en gebiedsgericht 

economisch beleid waarbij we door te Participeren, te Ondernemen en te Motiveren een gunstig 

ondernemersklimaat creëren. We ontwikkelen en vrijwaren ruimte voor bedrijvigheid en staan lokale besturen bij 

op vlak van herontwikkeling en omschakeling van onbenutte of vervallen bedrijfsgronden en brownfields. Dit 

bereiken we met samenwerkingsverbanden, masterplannen en RUP's.  

We houden het aanbod van deze gronden en de ruimtebehoefte van ondernemingen in de gaten en we helpen 

bedrijven met herhuisvestingsprojecten zodat zij op die plaatsen kunnen werken waar ze ruimtelijk gezien het best 

thuishoren. Waar dit in samenwerking met lokale actoren en intercommunales een draagvlak krijgt, kan de provincie 

de POM opdracht geven om op te treden als (mede-) ontwikkelaar van bedrijventerreinen.  

Met bedrijventerreinmanagement blijven we ook inzetten op het verduurzamen en moderniseren van 

bedrijventerreinen zodat we economische en klimaatneutrale attractiepolen kunnen realiseren in Oost-Vlaanderen. 

Bij de creatie van nieuwe bedrijvencentra is een algemene aanpak nodig. Hiertoe combineren we 

bedrijventerreinmanagement, clusters, de noden van nieuwe economieën, kennis, ervaring en dagelijkse expertise. 

We leggen hier altijd de nadruk op duurzaamheid. Met de POM werken we bovendien mee aan de uitbouw van 

bedrijventerreinen met een extra energie opslag- en omslag- functie.  

We zetten de plannen voor de realisatie van de glastuinbouwcluster in Melsele stop. Er is hier geen draagvlak voor 

bij de lokale bevolking en het gemeentebestuur van Beveren. We werken het stopzettingsscenario nauwkeurig uit 

en gebruiken de vrijgekomen financiële middelen voor verduurzamende (energie-)investeringen op 

bedrijventerreinen, zodat we de opgebouwde glastuinbouwcluster-expertise maximaal kunnen benutten.  

 

Mogelijkheden bieden aan (startende) ondernemingen 
We richten ons als provincie niet op de individuele starter maar op clusters of thema’s van het provinciaal 

economisch beleid. Startersbegeleiding en ondersteuning van individueel ondernemerschap verwijzen we door 

naar en werken we constructief samen met VLAIO. Alleen bij acquisitie voor eigen bedrijventerreinontwikkelingen, 

bedrijvencentra en in (EU-)projectomgeving zal de POM samenwerken met individuele bedrijven.  

We ondersteunen mogelijkheden voor ondernemers en starters door de ontwikkeling van duurzame bedrijven-, 

innovatie, incubatiecentra en multifunctionele gebouwen. Dit gebeurt door participatie of in eigen beheer van de 

POM.  
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We bouwen een Logistiek Test Centrum (LTEC) op de terreinen van het Gentse bedrijvenpark Tech Lane Ghent 

(Eiland Zwijnaarde). Dit is een praktijkcentrum waar logistieke toepassingen en technologieën, kennis en ervaring 

en dagelijkse expertise bij elkaar komen. In het LTEC zullen bedrijven kunnen testen of een nieuwe technologie of 

procesaanpassing een meerwaarde vormt. 

 

Zeehavens als motor voor de Oost-Vlaamse economie 
Onze provincie bekleedt door de aanwezigheid van twee zeehavens (North Sea Port en Waaslandhaven) een 

unieke positie in Vlaanderen. De beide havens verdienen dan ook de nodige aandacht van het provinciebestuur. 

De fusie tussen de Gentse haven en Zeeland Seaports tot North Sea Port zorgt voor een toename van economische 

activiteit en is belangrijk voor de werkgelegenheid in de regio. 

De provincie Oost-Vlaanderen is aandeelhouder van North Sea Port en wil een ondersteunende rol spelen in de 

havenontwikkelingen. We bekijken naar analogie met het project Gentse Kanaalzone welke noden er zijn in het 

Waasland en op welke manier we die noden kunnen aanpakken.  

 

Speerpuntclusters als aanjager 
De provincie Oost-Vlaanderen werkt sinds 2014 actief aan clusterbeleid. Met de studie ‘Naar een slimme 

specialisatiestrategie in Oost-Vlaanderen’ is toen het startschot gegeven voor een speerpuntenbeleid. De provincie 

selecteerde acht clusters. Binnen deze clusters nemen de provincie en de POM verscheidene initiatieven op vlak 

van netwerking, infrastructuur, internationalisering en cofinanciering/deelname aan projecten. We blijven inzetten 

op clustering van kennis- en onderzoeksinstellingen, ondernemingen en overheden. 

Gezien de Vlaamse en Europese evoluties op vlak van slimme specialisatie onderzoeken we of de geselecteerde 

clusters nog altijd beantwoorden aan de huidige economische realiteit. Dit zullen we doen met de resultaten van 

het actualiseringsonderzoek. Hieruit leiden we de nieuwe noden af en kunnen we het clusterbeleid bijsturen. Met 

een actualisering van de slimme specialisatiestrategie kunnen we de beleidslijnen van de nieuwe 

programmaperiode voor Europese subsidiefondsen vertalen naar de Oost-Vlaamse context.  

 

Naar een inclusieve en duurzame economie 
Het provinciebestuur stimuleert het sociaal ondernemerschap en vervult een brugfunctie tussen reguliere en 

sociale-economieondernemingen. We ondersteunen lokale besturen met de uitbouw van de regierol op vlak van 

sociale economie en we stimuleren proeftuinen en experimenten binnen de sociale economie. We vestigen extra 

aandacht op personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. 

Als provinciebestuur kiezen we resoluut voor een duurzame en klimaatneutrale toekomst, dat is onlosmakelijk 

verbonden aan het verantwoord ondernemerschap. We streven naar een kringloopeconomie waarbij het 

hergebruiken  van goederen en materialen de norm is. De provincie neemt hierbij het voortouw om deze transitie 

te realiseren. We stimuleren en inspireren de lokale besturen hiervoor met infosessies, adviezen, studies en 

analyses.  

Met ‘Logistiek 2.0’ zetten we als provinciebestuur volop in op een verduurzaming van logistiek. Dit doen we door 

innovatie te stimuleren en duurzame, nieuwe logistieke modellen en concepten te implementeren. We zetten in op 

een vervoersverschuiving naar binnenvaart en op het meest optimale gebruik van de diverse en vooral duurzame 

transportmodi voor vervoer binnen onze provincie. 
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Bloeiende handel en middenstand 
 

Middenstand 

Oost-Vlaanderen telt heel wat familiebedrijven en middenstanders. Deze ondernemers zijn sterk lokaal verankerd 

en geven - vaak op kleinere schaal, met eigen kapitaal en bijhorend persoonlijk risico - vorm aan onze welvaart.  

Een bloeiende lokale middenstand versterkt onze dorpen en steden. Het bestuur moedigt de Oost-Vlaming aan om 

lokaal te kopen en zet de middenstander in een positief daglicht. Samen met de directie Ruimte werken we aan 

een streefbeeld voor steenwegen en vermijden we nieuwe handelslinten en baanwinkels. Samen met de 

gemeenten kijken we op welke manier we mogelijkerwijs – met convenanten en verordeningen – een 

kernversterkend detailhandelsbeleid kunnen voeren. 

Met handelaarsenquêtes in en voor gemeenten geven we de handelaars een stem in het lokaal beleid.  

 

EROV 

De Economische Raad voor Oost-Vlaanderen (EROV) stimuleert de duurzame groei van die ondernemingen, en 

werkt hiervoor nauw samen met de kennisinstellingen en partners uit het sociaaleconomische middenveld.  

 

Leernetwerken 

Om ondernemingen te sensibiliseren rond de veranderende omgeving, bouwen we een kenniscluster ‘Ondernemen 

in 2030’ uit. Deze kenniscluster inspireert rond toekomstdenken, roept op tot actie en biedt inzichten in de 

uitdagingen én opportuniteiten voor de toekomst. We werken twee speerpunten in diepte uit: duurzaam 

ondernemen en digitalisering/robotisering.  

EROV zet in op lerende netwerken rond algemene en specifieke thema's en op diverse doelgroepen (zoals 

deeleconomie, vrijetijdseconomie, horeca, maaksectoren en ambachten, vrije beroepen,…). We vestigen extra 

aandacht op de markten in onze provincie: een belangrijk sociaaleconomisch gebeuren.  

EROV stimuleert de ontwikkeling van ondernemersvaardigheden bij leerlingen, studenten en de groeiende groep 

van freelance ondernemers en ondernemers in bijberoep.  

 

Zorgeconomie 

De zorgeconomie groeit jaar na jaar. Oost-Vlaanderen is rijk aan zorginstellingen, internationaal gerenommeerde 

kenniscentra en heel wat zorgprofessionals en -ondernemers. EROV zet in op efficiëntie en schaalvoordelen in de 

zorg. Het Platform Oost-Vlaamse ziekenhuizen dient hier als hefboom.  

 

Streekproducten 

EROV bouwt verder aan een netwerk met meer dan 200 voedselproducenten en zet verder in op de connectie met 

de Oost-Vlaamse kenniscluster rond voeding (onder andere UGent, ILVO, PCG). Kennisdeling en ontwikkeling van 

nieuwe businessmodellen staan centraal.  

We behouden het Promotiecentrum voor Oost-Vlaamse streekproducten met een focus op extra aanbod, promotie 

en nieuwe afzetmarkten.  

We zetten een pilootproject op voor de vermindering van voedselverspilling in samenwerking met korte 

keteninitiatieven. 
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2. Europese en internationale samenwerking 
 

Het provinciebestuur is al jaren een erkende actor en partner in Europese programma’s. Als streekmotor vervult 

het bestuur een schakelfunctie tussen Europa en Oost-Vlaamse lokale besturen, publieke en private organisaties 

en burgers. Europa stelt, ook in Oost-Vlaanderen, veel financiële middelen ter beschikking. Deze bieden steun voor 

een economische groei, werkgelegenheid en duurzaamheid. 

In de nieuwe bestuursperiode willen we met het informatiepunt Europa Direct de brug blijven slaan tussen Europa 

en elke Oost-Vlaming. 

We benutten ten volle het Europees cohesiebeleid voor het verwezenlijken van concrete veranderingen inzake 

klimaat, energie, duurzaamheid, economische ontwikkeling, arbeidsmarktbeleid. Voor de volgende 

programmaperiode 2021-2027 liggen de klemtonen op innovatie, steun voor kleine ondernemingen, digitale 

technologieën, industriële modernisering, investering in een koolstofarme en circulaire economie en de bestrijding 

van klimaatverandering. 

We zetten de grensoverschrijdende samenwerking met Nederland verder. 

Handelsmissies zijn geen kerntaak van de provincie. We stellen ons dan ook terughoudend op met betrekking tot 

het organiseren van dergelijke missies. Een participatie van de provincie kan alleen als de missies een aantoonbare 

economische en/of wetenschappelijke toegevoegde waarde opleveren voor de Oost-Vlaamse betrokkenen. FIT 

(Flanders Investment & Trade) is de centrale actor voor het organiseren van handelsmissies in Vlaanderen. De 

provincie kan een ondersteunende rol opnemen ten opzichte van FIT of andere actoren. 

We sturen het algemeen reglement over zendingen naar het buitenland bij en als een vliegreis nodig is, 

compenseren we de CO2. 

 

3. Mondiale solidariteit  
 

Solidariteit met de mensen in het Zuiden blijft een aandachtspunt. Het bestuur besteedt 0,7% van haar budget aan 

mondiale solidariteit. De uiteindelijke doelstellingen liggen in het Zuiden. 

 

Regiowerking: structurele samenwerkingsprojecten 
We realiseren mondiale solidariteit in de structurele samenwerking die we op touw zetten met drie regio’s in het 

Zuiden: de Cordillera-regio (Filipijnen), Province du Sud (Rwanda) en de provincie Esmeraldas (Ecuador). Samen 

met Vlaamse ngo’s, met het Noord-Zuidoverleg en lokale en regionale partners in het Zuiden werken we aan 

duurzame ontwikkelingsprocessen in diverse sectoren: een betere toegang tot basisdiensten zoals 

gezondheidszorg, drinkwater, landbouwproductie en dus een verhoogd inkomen; hulpverlening voor mensen met 

een beperking; en participatie van de lokale bevolking aan zowel de projecten maar ook aan de samenleving. We 

verankeren in Ecuador de resultaten van de jarenlange samenwerking. De samenwerking zelf beëindigen we tegen 

eind 2022. Het vrijgekomen budget verdelen we over de projecten in Rwanda en de Filipijnen. 

Daartoe sluiten we samenwerkingsovereenkomsten tussen de betrokken partijen (provincie, Vlaamse ngo’s en 

partners in het Zuiden). Tegelijk proberen we - waar mogelijk en zinvol - om andere Vlaamse actoren te koppelen 

aan partners in deze drie regio’s om daar ons beleid te versterken: (hoge)scholen of universiteiten, gemeenten, 

ziekenhuizen,… 
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Subsidies voor kleinere projecten in het Zuiden 
Ook willen wij de Oost-Vlaamse vierde pijler en de  ngo’s die actief zijn in landen in ontwikkeling steunen. We 

brengen hen samen rond tafel in een Noord-Zuidoverleg. Voorwaarde is dat zijzelf ook steun zoeken bij de Oost-

Vlaamse bevolking en zo meewerken aan draagvlakverbreding voor mondiale solidariteit.  

We nemen met het Oost-Vlaams Noord-Zuidoverleg structureel de draad opnieuw op. Zij worden partner nummer 

één om het provinciaal beleid over mondiale solidariteit te adviseren.  

 

Lokale besturen ondersteunen 
Daarnaast willen we blijven inzetten op versterking van het wereldburgerschap van onze inwoners, onder meer 

door onderwijs. Het ondersteunen van steden en gemeenten breiden we uit met het oog op een sterk mondiaal 

beleid. Dit moet zich lokaal uiten in een goed gedragen beleidsplan dat bijvoorbeeld een stedenband, 

ondersteuning van lokale ngo-initiatieven, en Fair Trade-aspecten kan omvatten. Op die manier helpen we de 

doelstellingen van agenda 2030 bereiken. 

 

Oost-Europa laten uitdoven 
We bouwen de ondersteuning in functie van samenwerking met initiatieven of lokale besturen in Oost-Europa 

verder af en reduceren die naar nul.  


