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Limburg is sterk verweven met landbouw. Maar liefst 35% van onze provincie
is immers landbouwgebied. De land- en tuinbouw is dan ook een belangrijke
economische sector voor Limburg. Om dit zo te houden, blijven we investeren
in provinciale landbouwonderzoeks- en praktijkcentra. Anno 2019 is de landbouw namelijk een sector in volle vernieuwing. Nieuwe teelten, moderne technologieën en duurzame technieken maken hun opmars, terwijl de sector het
hoofd probeert te bieden aan langdurige periodes van droogte en watertekort.
Met deze nieuwe beleidsperiode komt er ook een nieuw financieel meerjarenplan. Dat geeft weer welke weg we willen inslaan met het provinciebestuur
en hoe we de weg aanvatten: wendbaar, gefocust en ambitieus. En met slechts
één doel voor ogen: van Limburg de beste regio van Vlaanderen maken. Om te
leven, te wonen en te werken.
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Vanuit een Vlaams perspectief is het buitengebied in Limburg — en bij uitbreiding onze volledige ruimte — extra large. Maar niet alleen de oppervlakte
en wat we ermee doen telt, ook de kwaliteit van het terrein en de leefbaarheid
voor onze bewoners. De komende decennia geven we in het Beleidsplan Ruimte
Limburg (BRL) vorm aan een aangepast en gedragen ruimtelijk beleid dat ons
op weg helpt naar een kwalitatieve leefomgeving in steden en dorpen, en onze
open ruimte beschermt.
Om onze waardevolle open ruimte en haar dorpen te versterken, is
ons provinciale plattelandsbeleid erop gericht om het Limburgse platteland
duurzaam te ontwikkelen. We gaan daarbij op zoek naar synergieën tussen het
sociale weefsel, plattelandseconomie, landbouw en ecologie. En de uitdagingen
zijn talrijk. In eerste instantie hebben we nood aan leefbare dorpskernen.
Daarnaast willen we Limburgers opnieuw voeling laten krijgen met het
platteland en de landbouw.

1.
1.1.

Een Beleidsplan Ruimte Limburg (BRL) als
kader voor een duurzame ruimtelijke planning
Een strategische ruimtelijke visie, vertaald in
concrete beleidskaders

Zorgvuldig omgaan met de beschikbare ruimte:
dat is het uitgangspunt van het Beleidsplan
Ruimte Vlaanderen. Anders gezegd: we moeten
meer doen met minder ruimte. Maar de situatie
in Limburg is anders en daardoor moeten we
onze eigen ruimtelijke keuzes maken. We liggen
centraal in de Euregio Maas-Rijn, hebben veel
kwalitatieve open ruimte, een waaier aan diverse
landschappen, een netwerk van incubatoren en
vele fijne dorpen en steden op mensenmaat. Die
troeven moeten we behouden en verder uitspelen.

1.1.1. Beleidskader Wonen

In dit beleidskader geven we aan hoe we willen
dat onze woonruimte zich ontwikkelt. Daarbij
vertrekken we vanuit de inzichten van de studie
over de regionale woningmarkten, die duidelijk
weergeeft voor welke demografische en ruimtelijke uitdagingen we in Limburg staan. Deze
resultaten verfijnen we verder met bijkomende
elementen, zoals de invloed van fietssnelwegen,
regionale strategische gebieden die een hogere
aantrekkingskracht hebben en de positionering ten opzichte van grensoverschrijdende
voorzieningen.
We betrekken de 42 steden en gemeenten in de
verdere uitwerking van de resultaten van de
studie. Dat doen we door overlegrondes waarin
we per gemeente inzoomen op een kleiner schaalniveau. Aan de hand hiervan stellen we een globale
kaart op, waarop we clusters van kernen met
dezelfde kenmerken (de kerntypes) en bijhorende
kwaliteitscriteria (zoals publieke ruimtes) definiëren en aanduiden. We organiseren regionale
woontafels waar we de resultaten bespreken en de
richtlijnen van hogerhand voorleggen. Dit helpt de
diverse overheden aanzienlijk om om te gaan met
de druk op de open ruimte.

detailhandelsbeleid moeten we uitgaan van
kernversterking. Zo bieden we een antwoord
op leegstand en vermijden we dat de kernen
minder aantrekkelijk worden. Daarom stellen
we een provinciale detailhandelsvisie op. Die
bevat concrete ontwikkelingsprincipes voor de
vestiging van grootschalige winkelinitiatieven.
Hiermee voeren we de taak uit van de provincie
zoals opgenomen in het decreet Integraal
Handelsvestigingsbeleid.

Daarnaast werken we ook op het terrein aan de
groenblauwe aders. In de stad moet er geïnvesteerd worden in stadsgroen en open water: bomen
op pleinen en straten, parken, tuinen, vijvers,
groendaken, groengevels … Verharding en storende
elementen moeten tegelijk verwijderd worden. Dat
zorgt voor een betere waterberging, klimaatbuffering, luchtzuivering en mildert het hitte-eilandeffect. Bovendien hebben deze oases van rust en
stilte ook een gunstige invloed op de gezondheid
en het welbevinden van onze inwoners.

Als provincie streven we ernaar om klimaatneutraal te zijn en energieonafhankelijk. Daarom
produceren we decentraal energie. Ons ruimtelijk beleid moet de overgang naar groene energie
dan ook zo veel mogelijk faciliteren. Energieinfrastructuren moeten hun plaats krijgen in
Limburg op de meest aangewezen en efficiënte
locaties. We moeten onze verantwoordelijkheid
opnemen en onze eigen noden proberen af te
dekken, maar tegelijk ook bepalen welke uitzichten
en landschappen we willen vrijwaren. Ons energielandschap staat in de eerste plaats ten dienste
van onze eigen inwoners, werknemers en werkgevers. We maken een beoordelingskader en toetsen
de ruimtelijke opportuniteiten voor hernieuwbare
energiesystemen. Dit gebeurt in overleg met de
relevante publieke en private spelers, waaronder
de netwerkbeheerders en de energieproducenten.

In agrarisch gebied vormen de groenblauwe aders
dan weer een fijnmazig netwerk van punt-, lijn- en
vlakvormige kleine landschapselementen. Deze
behouden en versterken, zorgt voor een veerkrachtiger landbouwgebied. • 01
Op basis van het onderzoek van de actuele
economische waarde en ruimtelijke impact van de
Limburgse paardenhouderij wordt er een doorvertaling gemaakt van de aanbevelingen inzake
landschappelijke en ruimtelijke integratie voor
de paardenhouderij als belangrijke recreatieve en
economische sector in Limburg. Het respecteren
en vrijwaren van grote aaneengesloten landbouwgebieden voor professionele landbouw is hierbij
een belangrijk aandachtspunt.
1.1.3. Beleidskader Ruimtelijke economie

Samen met enkele partners werken we aan een
nieuwe, toekomstgerichte ruimtelijk-economische
visie voor Limburg. We houden daarin rekening
met nieuwe tendensen en inzichten en met de
positie van Limburg in de Euregio. Deze ruimtelijk-economische visie vormt de basis voor het
beleidskader ruimtelijke economie.

1.1.2. Beleidskader Netwerk open ruimte

In het nieuwe beleid spelen we in op nieuwe
maatschappelijke behoeften en tendensen, zoals
de incubatoren en de kenniseconomie. We moeten
met gebundelde krachten inzetten op onze regionale economie en de verscheidenheid aan activiteiten om de welvaart van onze regio en van de
Limburgers te verhogen. Via innovatie en internationalisering willen we bedreven ondernemers
aantrekken en toptalent in Limburg houden.

Ons openruimtenetwerk is uniek: de Limburgse
landbouwgebieden worden doorsneden
door natuur en rivier- en beekvalleien. Dat

Voor het handelsaanbod dat we niet kunnen
verweven in de stads- of dorpskernen, is er een
bovenlokale aanpak nodig. In het ruimtelijke

1.1.4. Beleidskader Ruimte voor energie

Via de digitale, interactieve energieatlas monitoren we de bestaande toestand, simuleren we
de effecten van mogelijke nieuwe projecten en
stemmen we vraag en aanbod beter op elkaar
af. Ook de Limburgse gemeenten kunnen van dit
instrument gebruik maken om hun eigen klimaatbeleid uit te werken.
1.1.5. Participatie en toekomstverkenning

De komende maanden beginnen we het BRL
concreet op te maken. Een conceptnota is de
eerste stap. Tegelijk start de flankerende milieueffectbeoordeling (plan-MER), bouwen we onze
contacten uit met Vlaanderen, de gemeenten
en de provinciale commissie ruimtelijke ordening, en bereiden we een breed overleg met het
publiek voor. We voorzien tijdens het hele proces
participatie- en inspraakmogelijkheden, die we
bekend maken via verschillende kanalen. Op
www. welklimburgwiljij.be kan iedereen mee
debatteren of eigen ideeën inbrengen.
Samen met TomorrowLab voerden we een strategische toekomstverkenning uit. Het leverde
vier mogelijke scenario’s op van hoe de leefomgeving van Limburg er in 2040 kan uitzien. Voor
deze toekomstbeelden moesten we ons normale
denken doorbreken en openstaan voor nieuwe
uitdagingen en inzichten. Een volgende stap is
om te onderzoeken wat we moeten doen om ons
voor te bereiden op deze mogelijke toekomst. Hoe
benutten we de kansen? En hoe counteren we

bedreigingen? Met andere woorden: hoe maken we
de leefomgeving in Limburg zo leefbaar en kwaliteitsvol mogelijk?
De vier scenario’s gebruiken we om af te toetsen
of beleidsbeslissingen toekomstrobuust zijn. Ze
dienen als basis om in dialoog te gaan met belangrijke stakeholders over evoluties in urbanisatie,
open ruimte, economie, mobiliteit, erfgoed en
toerisme. Deze strategische gesprekken vormen
een klankbord, inspiratiebron en garantie op een
toekomstbestendig beleid.
1.2.

Zuinig ruimtegebruik in provinciale
ruimtelijke uitvoeringsplannen

De voorbije 15 jaar maakte de provincie vooral
ruimtelijke uitvoeringsplannen op om extra
ruimte te voorzien voor regionale bedrijventerreinen, kleinhandelsconcentraties, toeristischrecreatieve knooppunten van provinciaal niveau
en nieuwe secundaire wegen. Vandaag ligt onze
focus op zuinig ruimtegebruik. We geven er
de voorkeur aan om het bestaande provinciale
terrein te herstructureren, te verdichten en op
te waarderen. Twee voorbeelden daarvan zijn
het bestemmingsplan voor de kleinhandelszone
Ringlaan in Sint-Truiden en het ruimtelijk uitvoeringsplan voor de Horensbergdamsite in Genk.
Daarnaast is het onze opdracht om ruimtelijke
uitvoeringsplannen op te stellen naar aanleiding
van positieve planologische attesten. We gaan
hiermee in op de uitbreidingsnoden van regionale
bedrijven, zonder daarbij echter de principes van
zuinig ruimtegebruik uit het oog te verliezen. Zo
zijn er momenteel Ruimtelijke Uitvoeringsplannen
in ontwikkeling voor Weltjens en Scania en voor
grondwerkersbedrijf Beuten in Dilsen-Stokkem. In
West-Limburg zijn we dan weer op zoek naar een
nieuw tracé om de gemeente Leopoldsburg en de
site Reigersvliet te ontsluiten.
1.3.

Ruimtelijke planning

De afdeling Ruimtelijke Planning zal lokale
besturen ondersteunen bij de overgang van
structuurplanning naar beleidsplanning. Dat
doet ze door provinciale beleidskaders op te
stellen, waarop het gemeentelijke beleid zich kan
inschrijven. Daarnaast blijft deze afdeling de
gemeentelijke ambtenaren bijstaan bij de opmaak
van ruimtelijke uitvoeringsplannen en de nieuwe
ruimtelijke beleidsplannen. Ze is daarmee een
soort helpdesk voor ruimtelijke planning voor de
gemeenten.
De provincieraad benoemde in maart 2019
opnieuw de Provinciale Commissie voor
Ruimtelijke Ordening. Deze heeft decretale
bevoegdheden in het adviseren van provinciale
beleidsplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen en
planologische attesten. De commissie vergadert in
principe maandelijks. Haar secretariaat is ondergebracht bij de afdeling Ruimtelijke Planning.
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In het Beleidsplan Ruimte Limburg (BRL) gaan
we daarom op zoek naar de beste manier om die
kwaliteiten te versterken. Op basis van dit plan
werken we beleidskaders uit. De focusnota voor
het BRL schetst alvast hoe Limburg er in 2040 uit
moet zien en formuleert strategieën om de nieuwe
ruimtelijke visie waar te maken. Op basis van deze
krachtlijnen hebben we beleidskaders uitgewerkt,
met operationele doelstellingen en acties. Samen
met alle betrokkenen — burgers, ondernemers,
het middenveld, lokale besturen, Vlaanderen, …
— maken we één grote, ruimtelijke ambitie voor
Limburg waar.

openruimtenetwerk versterken we als provincie
door onze eigendoms- en beheersbevoegdheden
van waterlopen en natuurgebieden te gebruiken.
Zo beslissen we onder meer op provinciaal niveau
over de groenblauwe aders in ons landschap. We
evalueren de vroeger geselecteerde natuur- en
openruimteverbindingen uit het structuurplan
en maken een functionele categorie-indeling op
van groenblauwe gebieden en verbindingen. Die
vertalen we per gebied en we stellen ruimtelijke
ontwikkelingsprincipes op voor de verschillende
categorieën.

Het volledige team van de afdeling Ruimtelijke
Planning zet zich actief in om de vooropstelde doelstellingen te halen en de geformuleerde actieplannen
en acties vorm te geven, elk vanuit zijn eigen
expertise. Ruimtelijke plannen opstellen gebeurt
daarbij steeds meer in overleg. Met de verschillende
overheden en administraties, maar ook met de
burger. Ontwerpplannen worden gepresenteerd op
infovergaderingen, hoorzittingen en infomarkten,
waar ook ruimte is voor vragen en bezorgdheden.
Via de website van de provincie is de meest recente
informatie op elk moment digitaal beschikbaar.
1.4.

Steun voor vernieuwende projecten
voor meer ruimtelijke kwaliteit

Lokale besturen die een nieuwe kmo-zone ontwikkelen of een bestaande opwaarderen of verdichten,
kunnen een beroep doen op een financiële ondersteuning voor planinitiatieven. Maar we merken
dat een aantal gemeenten naast financiële steun
ook nood heeft aan een meer concrete begeleiding. Daarom heroriënteren we de middelen van
het bestaande subsidiereglement. We kiezen voor
een nieuwe aanpak met een begeleidingstraject
op maat om zo bestaande bedrijventerreinen te
optimaliseren met meer ruimtelijk rendement en
meer kwaliteit.
Het Kolenspoor als hefboom voor Limburg

Het Kolenspoor is een voormalig treintracé waarlangs de kolen uit de zeven Limburgse mijnsites
vervoerd werden. Die mijnsites hebben — 25 jaar
na de sluiting van de laatste mijn — allemaal een
nieuwe bestemming gekregen. En nu is het de
beurt aan het Kolenspoor. Langs dit spoor liggen
er immers heel wat kansen op economisch en
toeristisch vlak die Limburg kunnen versterken.
Samen met verschillende partners, willen we van
het Kolenspoor een innovatief mobiliteitsnetwerk maken, een groen economisch netwerk en
een ruimte om te ontmoeten en te beleven. Het
gaat om een strategisch project en een belangrijke hefboom voor Limburg, waarbij de provincie
samenwerkt met de steden Genk en Beringen en
de gemeenten As, Heusden-Zolder, HouthalenHelchteren, Maasmechelen en Zonhoven. • 02
De provincie neemt de regie in handen en kocht
eind 2018 alvast 166 hectare omliggend terrein en
30,5 kilometer van het Kolenspoor aan. Dat was
noodzakelijk om een sterke, aaneengesloten route
te kunnen creëren met eenzelfde identiteit, kwaliteit en strategische visie over de gemeentegrenzen
heen. Er werd ook al een studie opgestart om te
bepalen waar de hoofdassen van het innovatieve
mobiliteitsnetwerk moeten komen. Het is immers
de ambitie om van het Kolenspoor de fietssnelweg
van de 21ste eeuw te maken, als onderdeel van een
innovatief mobiliteitsnetwerk. Verder wordt er
ook gewerkt aan een groen economisch netwerk
en ontmoetings- en belevingsruimte die het
Kolenspoor moet worden.

Reigersvliet als trekker voor
Leopoldsburg en de ruimere regio

Met zijn oppervlakte van meer dan 60 hectare
heeft Reigersvliet het potentieel om een hoogwaardige, gemengde stedelijke omgeving te
worden met publieke én private functies. De
provincie wil dit strategische gebied kwalitatief
ontwikkelen, in samenwerking met de POM,
gemeente Leopoldsburg, AWV, Defensie en Regie
der Gebouwen. Onder coördinatie van de POM,
participeert onze dienst Ruimtelijke Planning in
de aankoop van de gronden en zoekt mee naar de
ontwikkeling van diverse doeleinden.
De goedgekeurde visie voor het gebied verfijnen we
verder met een inrichtingsstudie voor het hele plangebied, en dat in overleg met alle betrokkenen. Enkel
zo zorgen we ervoor dat nieuwe ontwikkelingen
een samenhangend geheel vormen. De ontsluiting
van het gebied wordt voorzien via het ruimtelijke
uitvoeringsplan ‘Ontsluiting Reigersvliet’ dat de
provincie, samen met AWV, opmaakt.
1.7.

Regionale gebiedswerking als
motor voor regionale ontwikkeling

Geïntegreerde gebiedsontwikkeling biedt oplossingen waar het algemene beleid tekortschiet.
Daarmee vormt het een hoeksteen van het ruimtelijke beleid. Het focust op een bepaald gebied met
een complexe problematiek. Vele actoren, verschillende bestuursniveaus en beleidsdomeinen werken
er multidisciplinair samen en gaan op zoek
naar win-winsituaties. Zo komen er vaak betere
oplossingen tot stand. We pakken gebiedsgerichte
projecten aan vanuit een ruimtelijke invalshoek en
willen bijdragen tot meer ruimtelijke kwaliteit.
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1.5.

1.6.

1.7.1. Bijdragen aan grensoverschrijdende
processen en projecten

We streven naar een ruimtelijke planning die
gericht is op realiseren. Daarom zetten we strategische projecten in als motor voor de ontwikkeling van een gebied of zelfs een hele regio. De
Albertknoop 2.0 is zo’n gebiedsontwikkelingsproject. We doorlopen er met de stakeholders een
intensief traject, van visievorming tot realisatie.
De Albertknoop 2.0 wil op lange termijn een groot
regionaal, multimodaal ontsloten en watergebonden
bedrijventerrein zijn, dat zich inpast in de omgeving. Om dit mogelijk te maken, zijn er al verschillende stappen gezet. In eerste instantie werd de
reservatiestrook voor het Cabergkanaal geschrapt
en werd er een gewestelijk RUP goedgekeurd voor
de nieuwe bestemming. Daarnaast werden de
conflicterende milieuwetgevingen van Vlaanderen
en Nederland op elkaar afgestemd. Ondertussen
is de leemontginning op het terrein begonnen,
en wordt de nieuwe natuurverbinding Zouwdal
aangelegd als compensatie voor het verdwijnen van
de natuurwaarde van het kanaaltalud. In november
2019 werden het nieuwe grensoverschrijdende
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fietspad en het rustpunt ter hoogte van een belangrijke archeologische vindplaats geopend. De eerste
bedrijven worden pas verwacht in 2032, wanneer de
leemontginning volledig voltooid is.
1.7.2. Ruimtelijke investeringsprocessen versnellen
en de realisatie van strategische onderdelen
van een gebiedsprogramma ondersteunen

De provincie ondersteunt de uitvoering van
een kernversterkend beleid in de kleinstedelijke gebieden en de realisatie van projecten
die kaderen binnen het uitvoeringsprogramma
van de provinciale geïntegreerde gebiedsgerichte projecten. Zo wil de provincie gemeenten
en andere partners binnen deze strategische
projecten ertoe aanzetten om hun eigen acties in
te passen in het grotere kader van het strategische
project. Duurzaam ruimtegebruik en ruimtelijke
kwaliteit zijn daarbij belangrijke voorwaarden.
1.8.

Goed wonen in Limburg, dankzij een
duurzaam en innovatief woonbeleid

Voor bovenlokale thema’s is er een bovenlokale
aanpak nodig. We verwijzen hier specifiek naar
problematieken die zich in meerdere gemeenten
stellen, bijvoorbeeld:
•
•
•
•
•

de woon- en leefkwaliteit in verouderde
wijken
de mismatch tussen vraag en aanbod in de
woningmarkt
de afwegingen bij het vergunnen van nieuwe
woonvormen, zoals cohousing
het opdelen van te grote woningen of tijdelijk
plaatsen van een woonunit in de tuin
...

We ondersteunen de gemeenten om een adequaat
woonbeleid te voeren door de krachten te bundelen
en leertrajecten op te zetten. Gemeenten en
andere partners in het woonbeleid krijgen de
kans om projecten in te dienen die inzetten op
deze problematieken, en dat via de thematische
projectoproepen.
2.

Een leefbaar platteland, en een goed
beheerde open ruimte

Het Limburgse platteland heeft heel wat facetten:
mobiliteit, wonen, open ruimte, economie,
toerisme en sociale aspecten vloeien er samen.
En dat brengt even diverse uitdagingen met zich
mee voor het provinciale plattelandsbeleid: er is

Het provinciaal plattelandsbeleid wordt vandaag
ingevuld door de Europese plattelandsprogramma’s, die in 2020 aflopen. Samen met andere
provincies en de Vlaamse overheid evalueren we
ze en bereiden we de nieuwe programmaperiode
voor. Daarbij leggen we de nadruk op de eigenheid
van het Limburgse platteland.
We richten ons op leefbare en kwalitatieve dorpen,
waarbij de open ruimte goed beheerd wordt.
2.1.

Het platteland leefbaar maken

Onze dienst Landbouw en Platteland zal initiatieven die de leefbaarheid van de 258 Limburgse
dorpen en dorpskernen ten goede komen,
verder stimuleren, ondersteunen en begeleiden.
Dat gebeurt onder meer aan de hand van het
plattelandsloket, dat bovendien verantwoordelijk is voor het Europees Programma voor
Plattelandsontwikkeling (PDPO) met Europese,
Vlaamse en provinciale middelen. Dit loket volgt
dagelijks de programma’s en projecten van PDPO
III op.
Daarnaast brengt het plattelandsloket de betrokkenen in het platteland verder samen in een
plattelandsparlement, waar ze samen nadenken
over de uitdagingen voor het platteland en de
landbouwsector, over belangrijke doelstellingen,
mogelijke instrumenten en relevante actoren. Zo
willen we tot een gedragen toekomstbeeld voor de
sociaaleconomische en ruimtelijke ontwikkeling
van het platteland komen. Via praktijkvoorbeelden
willen we nieuwe inzichten creëren over het dorp
van de toekomst. Tijdens deze inspiratiesessies
wordt de basis gelegd voor gebieds- en resultaatgerichte plattelandsprojecten. Belangrijke onderwerpen die hier onder meer aan bod zullen komen,
zijn voorzieningen en plattelandseconomie.
“Tijdens inspiratiesessies leggen we de
kiem voor gebieds- en resultaatgerichte
plattelandsprojecten.”
2.2.

Een kwalitatievere open ruimte

Het plattelandsloket zal voortaan ook optreden als
regie- en expertisebureau. Het zal de Limburgse
plattelandsontwikkeling stimuleren en coördineren met het oog op een kwalitatievere open
ruimte. En ook een goede landschappelijke
integratie van onze agrarische bedrijven is een
speerpunt: het zorgt niet alleen voor een mooier
platteland, maar ook voor een breder maatschappelijk draagvlak voor de landbouw. Ook in
de toekomst kunnen agrarische ondernemers
rekenen op begeleiding en ondersteuning.
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De Woonacademie wordt een kennis- en expertisecentrum dat Limburgse woonactoren inhoudelijk
ondersteunt. Ze brengt inspirerende voorbeelden
uit binnen- en buitenland, deelt kennis en versterkt
het netwerk op het vlak van wonen. We kunnen
hiervoor rekenen op de logistieke ondersteuning
vanuit de bestuursschool LSX, die de organisatie
van de Woonacademie op een professionele manier
kan uitrollen.

de toenemende vergrijzing en vereenzaming, de
groeiende mobiliteit, het ecologische vraagstuk, de
kwaliteit van de open ruimte die onder druk staat
en de verdwijnende werkgelegenheid. Daarom
dringen bovenlokale oplossingen zich op.
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3.

Naar een vruchtbare en duurzame
Limburgse land- en tuinbouw

miljoen euro. Dat Limburg op dit vlak een sleutelpositie heeft, mag dus duidelijk zijn. En die
positie wordt versterkt dankzij het Proefcentrum
Fruitteelt in Sint-Truiden: een internationaal
erkend onderzoekscentrum dat al 76 jaar onderzoek uitvoert in samenwerking met universiteiten,
andere onderzoeksinstellingen, de industrie en de
fruitsector.

Met een productiewaarde van 671 miljoen euro
jaarlijks is de Limburgse land- en tuinbouwsector een belangrijke schakel in het economische
weefsel van onze provincie en een grote speler in
de open ruimte. Onze ruim 2.900 Limburgse landen tuinbouwbedrijven stellen meer dan 14.000
mensen tewerk in de primaire productie, toelevering en verwerking.
Om onze positie te bestendigen en versterken,
en de sector economisch veerkrachtig te maken,
kiezen we voor een stimulerend landbouwbeleid
dat in lijn is met het Europese en het Vlaamse
beleidskader. We werken aan een klimaatslimme
en circulaire landbouw, die klaar is voor de
toekomst. En daarbij zetten we in op vier belangrijke speerpunten:
•
•
•
•

Samen sterk voor kennis en
praktijkgericht onderzoek

De Limburgse land- en tuinbouwsector is niet
alleen dynamisch, maar ook erg divers. Zo staan in
Zuid-Limburg de fruitteelt en akkerbouw sterk, en
vind je in het noorden veeleer intensieve veehouderij en groenteteelt. De sector wordt daarbij
ondersteund door drie gespecialiseerde
onderzoeks- en praktijkcentra. Zij vormen een
essentieel onderdeel van het provinciaal landbouwbeleid, en helpen om een duurzame, innovatieve landbouw te ontwikkelen. Ze ondersteunen
onze land- en tuinbouwers bij hun dagelijkse
beslissingen en staan op de eerste rij om nieuwe
productiemethodes te ontwikkelen en te
implementeren.
Vanuit het provinciebestuur zetten we in op een
sterke onderlinge samenwerking tussen deze
Limburgse onderzoeks- en praktijkcentra enerzijds,
en met externe partners anderzijds. Zo komen we
tot waardevolle synergieën in deze dynamische
sector die belangrijk zijn voor (Europese) projecten.
“De land- en tuinbouwsector is een belangrijke schakel in het economische weefsel
van onze provincie en een grote speler in
de open ruimte. We zetten in op innovatie
en duurzaamheid, zodat de sector ook in de
toekomst relevant blijft.”
3.1.1. Proefcentrum Fruitteelt
in Sint-Truiden (pcfruit)

Meer dan 60% van al het Vlaamse fruit wordt
geproduceerd in Limburg. Dat komt overeen
met een economische waarde van ongeveer 220

• 04

Het Proefcentrum moet vandaag investeren
om voorsprong te nemen op de uitdagingen
van morgen. Moderne installaties, beschikbare
gronden en talentvolle onderzoekers zijn daarbij
essentieel. • 04
3.1.2 Kennis- en onderzoekscentrum Wijnbouw

Wijnbouw is de hobbysfeer al lang ontgroeid. Het
druivenareaal in Limburg groeit dan ook sterk.
Om onze wijnbouwers te ondersteunen, richtte
de provincie Limburg in de schoot van pcfruit het
Kennis- en Onderzoekscentrum Wijnbouw op: hét
aanspreekpunt voor wetenschappelijke en technische kennis over de wijnbouw. Het centrum wil de
productie van wijn in onze provincie versterken,
verbeteren, en de rentabiliteit van de Vlaamse en
Limburgse wijnbouw en druiventeelt opkrikken.
Dat doet het aan de hand van een experimentele
wijngaard, waardoor de wijnbouw in Limburg
afgestemd kan worden op de klimaat- en bodemcondities van onze streek. De vinificatieruimte
maakt het dan weer mogelijk om onderzoek te
doen naar het eindproduct: de wijn.
3.1.3. PIBO-campus voor de akkerbouw

De PIBO-campus in Tongeren is een kenniscentrum dat al 22 jaar demonstratief onderzoek doet
naar nieuwe teelten, innovatieve veldbewerkingen
en productietechnieken voor de akkerbouw. Het
legt daarbij de nadruk op het duurzaam maken
van de productie, met respect voor het milieu en
de plattelandsomgeving. In de proefveldwerking
van het centrum wordt er gewerkt rond de digitalisering van de landbouwproductie en de mogelijkheden van biologische akkerbouw. Daarnaast is er
ook aandacht voor bodem- en waterkwaliteit.
Recente investeringen in de proefveldmaaidorser
van de PIBO-campus zorgden voor een efficiëntiewinst binnen de graan- en maïsproeven. In de
nabije toekomst wordt er verder geïnvesteerd in
nieuwe werkruimte, om zo verder te bouwen aan
de toekomst van de akkerbouw in Limburg.
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3.1.

Praktijkgericht onderzoek
Meer innovatie in de land- en tuinbouw
De uitbouw van een multifunctionele landen tuinbouw
Een sterker imago voor de landbouw
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Via onderzoek en innovatie stomen de ruim 100
medewerkers van het Proefcentrum Fruitteelt
de sector klaar voor de veranderende wereld.
Daarbij werken ze waar nodig samen met het ILVO.
Daarnaast ondersteunt het centrum de sector met
neutraal, wetenschappelijk onderbouwd bedrijfsadvies. • 03 Bij ondernemen in een wereld in voortdurende verandering hoort immers ook reflectie
over wat anders en beter kan. En kosten besparen
is even belangrijk als nieuwe teelten of technieken
onderzoeken.

3.1.4. Proef- en Vormingscentrum
voor de Landbouw (PVL)

willen we als provinciebestuur versterken en
professionaliseren.

Tot slot voert het Proef- en Vormingscentrum
voor de Landbouw in Bocholt praktijkproeven uit
ten bate van de varkenshouderij, melkveehouderij
en de teelt van voedergewassen. Landbouwers
kunnen bij dit centrum terecht voor informatie en
naschoolse vorming. De onderzoeksprogramma’s
van PVL worden afgestemd met het ILVO. Dat
zorgt voor een betere valorisatie van het onderzoek. Deze samenwerking werd in 2018 in een
samenwerkingsprotocol bestendigd.

Daarom geven we vorm aan een verbredingsloket
dat dient als eerste aanspreekpunt voor de landbouwers. Dit verbredingsloket begeleidt hen in hun
zoektocht naar mogelijke verbredingsactiviteiten
voor hun bedrijf. De provincie treedt hier op als
spil in een netwerk van ‘verbreders’ en begeleidt
landbouwers naar mogelijke subsidies, zoals
VLIF en Kratos. Samen met waardevolle partners
zoeken we naar nieuwe initiatieven en opportuniteiten voor de landbouwer.

3.2. Innovatie in land- en tuinbouw stimuleren
3.2.1. Het Terroir Ontwikkelingscentrum: een
voedingsbodem voor nieuwe ideeën

We investeren hiertoe in de economische begeleiding van aspirant-ondernemers. Zo wordt het
TOC de aanjager, inspirator en trekker van nieuwe
valorisatie-ideeën die vertrekken vanuit voeding
en foodtech • 07. Bestaande ideeën en initiatieven
willen we versterken en levensvatbaarder maken.

• 06
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Het TOC gaat hiervoor een strategisch partnerschap aan met onder meer Food Pilot, en werkt
ook samen over de grenzen heen. Specifiek voor de
fruitsector slaat het in de toekomst de handen in
elkaar met Nederlands-Limburg voor onderzoek
naar de valorisatie van Belgisch en Nederlands fruit
uit Limburg.

De incubator voor land- en tuinbouwinnovatie
Agropolis in Kinrooi blijft een belangrijke partner
van de provincie Limburg en de provinciale
landbouwonderzoekscentra. De incubator geeft
starters en dienstverlenende bedrijven in de agrosector alle kansen om hun onderneming te laten
groeien. Hier wordt de kiem gelegd voor duurzame
en innovatieve teelten die het economische belang
van de sector versterken.
3.3

De uitbouw van een multifunctionele land- en
tuinbouw bevorderen
3.3.1. Landbouwers ondersteunen in
hun zoektocht naar verbreding

Een modern landbouwbedrijf runnen, is
complex geworden. Landbouwers kiezen
vandaag steeds vaker bewust voor een extra
bedrijfsactiviteit om hun onderneming verder
te ontwikkelen. Zo verwerven ze een bijkomend
inkomen en spreiden ze de risico’s. Die tendens
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Om de sector van de korte keten verder te professionaliseren en groei te bevorderen, organiseren
we masterclasses. We engageren ons bovendien
opnieuw als partner voor de Week van de Korte
Keten over heel Vlaanderen. Daarmee brengen we
de consument opnieuw dichter bij de oorsprong
van zijn voedsel.

Verder ontwikkelen we een globale visie op
landbouweducatie. Dat doen we onder meer door
landbouwbedrijven ertoe aan te zetten om hun
deuren te openen voor een breed publiek, verschillende initiatieven te integreren en een nieuwe
invulling van het aanbod uit te werken. Bestaande
initiatieven - waaronder de samenwerking tussen
de provincie Limburg en Plattelandsklasse vzw,
alsook de verschillende LEADER-projecten – gaan
we inventariseren en evalueren.

De interesse in biologische landbouw neemt voelbaar toe, ook in Limburg. Van de 514 biologische
landbouwbedrijven in Vlaanderen liggen er zo’n 68
(ofwel 13,2%) in Limburg. In oppervlakte maakte
de Limburgse biologische landbouw in 2018 17%
van het Vlaamse areaal uit (1.348 hectare).
De biologische markt biedt heel wat kansen: de
vraag naar biologische producten is vandaag
veel groter dan het aanbod, en blijft toenemen
dankzij het groeiende voedselbewustzijn van de
consument. Maar er zijn ook heel wat uitdagingen:
vooral de omschakelperiode, hoge grondbehoefte,
grote arbeidsintensiteit en beperkte kennis
houden heel wat landbouwers nog tegen. • 08
Als provinciale overheid willen we landbouwers
ondersteunen en stimuleren om de omschakeling te
maken. Het initiatief daartoe moet echter wel van
de landbouwer zelf komen. Want enkel als hij overtuigd is, kan de omschakeling een succes worden.
•

Samen met ABS, Boerenbond en BioForum
Vlaanderen ondersteunen we de uitrol van
bioclusters. Daarbij worden er zones afgebakend waarin potentiële omschakelaars

•
• 10

3.4.

3.5.

Een sterker imago voor de land- en tuinbouw

De kennis van de land- en tuinbouw staat anno
2019 op een laag pitje. Het contact tussen producent en consument is door de jaren heen afgenomen. Als consument weten we niet meer van
waar ons voedsel komt, en vaak bepaalt de prijs
ons aankoopgedrag. Daarnaast zorgt de - vaak
eenzijdige - berichtgeving over de sector in de
media voor vooroordelen.
Dat moet anders. Daarom wil de provincie de
consument weer dichter bij de producent brengen en
opnieuw laten kennismaken met het productieproces
van wat er op zijn bord ligt. Zo versterken we het
imago van de land- en tuinbouwsector, en bouwen
we mee aan het maatschappelijk draagvlak voor de
landbouw en een verduurzaming van de sector.
•

In eerste instantie werken we hiertoe
aan een sterk, gedragen imago voor de
Limburgse landbouw en aan een duidelijke,
open communicatie. Dit zijn belangrijke
tools om het beeld van de burger bij te
stellen. We maken van de Limburgse
landbouw en het platteland een sterk
merk door aanwezig te zijn op sector- en
netwerkmomenten, en deel te nemen aan
relevante evenementen. We rollen ook
het project ‘Proef Limburg’ verder uit, en
brengen de brede waaier van Limburgse
hoeve- en streekproducten transparant
en laagdrempelig onder de aandacht
van de consument. Het overkoepelende
www. limburgsmaaktnaarmeer.be vormt de
leidraad bij nieuwe mediacampagnes rond
de korte keten en lokale producten.

• 12

Daarnaast vormen en sensibiliseren we de
Limburgse land- en tuinbouwsector zelf en
bij uitbreiding ook de plattelandsactoren.
Door vorming aan te bieden over actuele
thema’s en technieken, willen we innovatie
faciliteren, de sector wapenen en producenten klaarstomen voor opportuniteiten.
Een tweejaarlijks landbouwcongres brengt
de sector samen rond relevante thema’s en
is tegelijk een belangrijk netwerkmoment voor Limburgse landbouwers en
landbouwactoren.
De provinciale dienst Landbouw en
Platteland is hierbij een belangrijke schakel.
Hij ondersteunt de Limburgse gemeenten
en beantwoordt hun vragen over de sector.
Daarnaast is de dienst een aanspreekpunt
voor land- en tuinbouwers, voor burgers
en voor andere actoren binnen de sector in
Limburg.
“We versterken het imago van de landen tuinbouwsector om zo niet alleen het
draagvlak van de sector te vergroten, maar
ook de kloof tussen producent en consument
te verkleinen.”
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“Voor veel producenten is de omschakeling
naar biologische landbouw nog een grote
drempel. Bioclusters en praktijkcentra
zorgen voor een goede omkadering.”

3.3.3. Een duidelijke visie op landbouweducatie

3.3.4. Omschakeling naar biologische landbouw
ondersteunen en stimuleren

3.2.2. Agropolis: ondernemers helpen groeien

•

•

Een Limburgs waterschaarste- en
droogterisicobeheerplan

In 2018 en 2019 werd Limburg net als de rest van
Vlaanderen geconfronteerd met een lange periode
van droogte en erg hoge temperaturen. De gouverneur nam diverse waterbesparende maatregelen, en
de uitzonderlijke droogte van 2018 werd erkend als
landbouwramp. Een waterschaarste- en droogterisicobeheerplan maakt ons klaar voor toekomstige periodes van droogte en bereidt ons voor op
klimaatveranderingen. In periodes van extreme
droogte willen we consistente en maatschappelijk
solidaire maatregelen hanteren. En daarnaast
zetten we in op structurele ingrepen en proactieve
programma’s. • 12
3.5.1 Droogteloket pakt droogteproblematiek aan

We lanceren het droogteloket: een digitaal en
fysiek aanspreekpunt voor landbouwers, dat hen
informeert en sensibiliseert over de droogteproblematiek en de weg wijst naar mogelijke investeringsbronnen. Het droogteloket zal gemeentebesturen
daarnaast inhoudelijk ondersteunen en de opmaak
van gemeentelijke erosieplannen opvolgen. Waar
nodig bemiddelt het tussen de landbouwer en de
gemeente. Tot slot volgt het loket ook de gemeentelijke hemelwaterplannen op. We bekijken of hierin
ruimte gemaakt kan worden voor land- en tuinbouwmaatregelen. Het droogteloket werkt hiervoor
samen met de dienst Milieu en Natuur.
3.5.2. Innovatie helpt waterschaarste
en droogte te voorkomen

De provinciale dienst Landbouw zet in op
innovatie om toekomstige waterschaarste te
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Met het Terroir Ontwikkelingscentrum creëren
we nieuwe economische waarde voor de land- en
tuinbouw. Dat doen we door ideeën te stimuleren
die komen van de Haspengouwse ‘terroir’, of
van wat die rijke grond voortbrengt. Het is onze
ambitie om het internationale afzetpotentieel voor
deze producten en de regionale en ambachtelijke
uitstraling ervan te versterken. • 05– 06

3.3.2. De korte keten verder professionaliseren
• 05

•

proactief opgespoord worden, en in contact
gebracht worden met andere spelers op de
markt. Zo stimuleren we hen om de stap
naar bio te zetten.
Daarnaast willen we voldoende aandacht
schenken aan de afzetmarkt voor biologische producten, in lijn met onze korte
ketenwerking.
Ook de provinciale praktijkcentra spelen
een sleutelrol: via onderzoek naar en
deelname in grotere studies op het vlak van
biologische landbouw kunnen ze bioproducenten omkaderen en voorzien van eerstelijnsadvies tijdens de omschakelperiode.
Via meerdere jaarlijkse netwerkmomenten
brengen we de Limburgse land- en tuinbouwers rechtstreeks in contact met
bevindingen van praktijkcentra en veld- en
demoproeven. Dat kan hen een impuls geven
om de overstap te maken. Belangrijke partners hierbij zijn Bio Zoekt Boer en Bio Zoekt
Keten. • 10 – 11

voorkomen, en de gevolgen van droogte voor de
landbouwsector te beperken:
•

•

•

We onderzoeken en faciliteren het gebruik
van alternatieve waterbronnen en wijzen
de weg naar mogelijke subsidiekanalen voor
investeringen.
We stimuleren de landbouwtechniek die
drainage omzet in peilgestuurde drainage. Er is hiervoor financiële ondersteuning voorzien in het subsidiereglement
'Waterbesparende technieken'. • 13
We stimuleren duurzaam watergebruik en
-beheer in de land- en tuinbouw. Dat doen
we door onderzoek en innovatie wat betreft
gewasbescherming en rassenkeuzes, door
wateraudits op bedrijfsniveau en door
sensibilisering van de sector via de communicatie van onderzoeksresultaten.
“Limburg bouwt een gepast en gebiedsgericht beleid uit rond waterschaarste.
Maatschappelijk solidaire maatregelen,
structurele ingrepen en proactieve
programma's helpen landbouwers om
klimaatswijzigingen het hoofd te bieden.”
Omgevingsvergunning

Op 23 februari 2017 trad de omgevingsvergunning
in werking voor de provincies. Die integreert de
stedenbouwkundige en de milieuvergunning in
één procedure. Tegelijkertijd werd het verplicht
om een aanvraag hiertoe in te dienen via het
Vlaamse Omgevingsloket. Dit loket is vandaag
nog in volle ontwikkeling en wordt voortdurend geoptimaliseerd door Vlaanderen. Sinds
augustus 2018 worden ook de natuurvergunning en
socio-economische vergunning geïntegreerd in het
omgevingsvergunningenverhaal.
We bouwen onze dienst Omgevingsvergunning
verder uit als een volwaardige dienst
die omgevingsvergunningsaanvragen en
-beroepen behandelt met kennis en expertise.
Vergunningsbeslissingen worden tijdig voorbereid
met het oog op de taak als vergunnende overheid in
eerste aanleg. Dat doet de afdeling via vooroverleg,
door alle actoren te informeren en adviseren, en
door dagelijks de lokale besturen te ondersteunen
en met hen samen te werken. Daarbij speelt ook
de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie
(POVC) een belangrijke rol.
De deputatie is voor haar ambtsgebied eveneens
bevoegd voor de beroepen die ingesteld worden
tegen de beslissingen van de colleges van burgemeester en schepenen. In het kader van deze
beroepsprocedures stelt ze deskundige verslagen
van de Provinciale Omgevingsambtenaren ter
beschikking. Daarnaast werden er vorig jaar
nog heel wat beroepen volgens de ‘oude’ VCROprocedures afgehandeld. Er werden in 2018 meer
dan 1.100 dossiers ingediend en behandeld door de
dienst Omgevingsvergunning, waarvan een 500-tal
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De provincie neemt sinds 2018 haar nieuwe rol
op in het kader van de evaluaties van de vergunningsvoorwaarden. Deze evaluaties - ingevoerd als
flankerende maatregel bij het permanente karakter
van de omgevingsvergunning - omvatten zowel
de algemene evaluaties van de GPBV-installaties
als de gerichte evaluaties van welbepaalde inrichtingen. De POVC behandelt de algemene evaluaties
conform het meerjarenprogramma, opgesteld door
Vlaanderen. In 2018 werden 8 evaluaties gestart.
39 bedrijven zullen in 2019 de evaluatieprocedure
doorlopen.
5.

Financiën

Vanaf 2020 is de nieuwe Beheers- en Beleidscyclus
(BBC) van kracht. De veranderende wetgeving
heeft een belangrijke invloed op onze werking en
onze financiële processen. Als provinciebestuur
streven we ernaar om onze interne processen
zoveel mogelijk te vereenvoudigen, en willen we
beleidsbeslissingen ondersteunen met kwalitatieve informatie. Die transparantie willen we ook
aan de Limburger bieden, zoals we dat doen met
onze jaarlijkse rapportering over de bestemming
van de provinciebelasting.
Begin 2020 zit er nog 63.683.847 euro in kas. De
reserves liggen veel lager dan in het begin van
de vorige legislatuur. Dat komt door de SALKuitgaven en door het feit dat de vorige jaren investeringen gefinancierd werden met eigen middelen.
5.1.

Onze inkomsten

We ramen de opbrengst uit de onroerende voorheffing voor 2020 op 68.754.755 euro conform het
cijfer dat door de Vlaamse belastingdienst werd
doorgegeven aan de Provincie. Dit bedrag wordt in
het meerjarenplan jaarlijks geïndexeerd met 2%.
De algemene provinciebelasting voor gezinnen
blijft behouden op 35 euro per gezin, en 17,5 euro
voor gezinshoofden met een leefloon of met een
verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering. Deze bedragen worden niet geïndexeerd. We
ramen de totale opbrengst in 2020 op 11.500.000
euro. We verwachten een stijging van 100.000
euro per jaar, rekening houdend met de verwachte
demografische evoluties in onze provincie.
Ook de algemene provinciebelasting voor
bedrijven blijft ongewijzigd: minimum 62 euro. De
jaarlijkse ontvangst in het meerjarenplan wordt
geraamd op 9.000.000 euro.
We boeken jaarlijks 10 miljoen euro minder dividenden. Dat komt door de uittrede uit de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden ofwel
intercommunales.
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4.

beroepsdossiers. In 393 dossiers werd een procedure met POVC-advies opgestart (eerste aanleg,
bijstelling, beroep en adviesvraag door gemeente).
Deze trend zet zich ook in 2019 verder.

Naast bovenstaande inkomsten ontvangt de
provincie zelf ook subsidies, vooral van de
Vlaamse overheid. Die zijn de voorbije jaren
echter sterk gedaald. We krijgen een belangrijke
subsidie van 65 miljoen euro van het departement
Onderwijs van de Vlaamse overheid. Daarmee
financieren we de wedden en werking van onze
provinciale scholen.
Sinds de BBC van 2014 heeft de provincie geen
nieuwe leningen meer opgenomen, behalve die
voor Bokrijk en de onroerende leasing voor
de bouw van de Kunstschool in het kader van
de publiek-private samenwerking 'Scholen
van Morgen'. In 2020 plannen we geen nieuwe
leningen, maar in de daarop volgende jaren
worden in totaal 88 miljoen euro leningen ingeschreven. Hierdoor wordt het mogelijk om zoveel
mogelijk investeringsuitgaven in te schrijven maar
de uitstaande schuld zal hierdoor de volgende
jaren wel terug gaan stijgen.
Onze uitgaven

Ook al is een begroting opmaken altijd hypothetisch, we streven ernaar om dit zo correct
mogelijk te doen, zodat er budgettaire ruimte is
voor nieuwe initiatieven. In de BBC 2020 zal de
overdracht van het investeringsbudget niet langer
verplicht zijn, en beslist de deputatie wat er overgedragen wordt en wat niet. Wordt een gedeelte
niet overgedragen, dan levert dit nieuwe financiële
ruimte op.
De personeelskosten voor het provinciepersoneel
worden in 2020 geraamd op 46,2 miljoen euro.
In het meerjarenplan is dit bedrag in dalende lijn
vanwege de geplande natuurlijke afvloeiing van
personeel in combinatie met selectieve vervangingen. De personeelskosten van de leerkrachten
van het provinciaal onderwijs zijn ook een groot
bedrag (59.500.000 euro in 2020) maar dit bedrag
komt ook aan de inkomstenzijde terug door de
subsidie uit Vlaanderen.
De jaarlijkse werkingsmiddelen in het nieuwe
meerjarenplan schommelen jaarlijks ronde de 35
miljoen euro en de werkingssubsidies zitten jaarlijks gemiddeld op 25 miljoen euro.
De deputatie stelt met deze meerjarenbegroting
een ambitieus investeringsprogramma voor. In
totaal reserveren we meer dan 200 miljoen euro
voor nieuwe of bijkomende investeringen in het
meerjarenplan 2020-2025.
6.
6.1.

Griffie en Data & Analyse
Organisatie

We durven onze processen herdenken en optimaliseren. Als organisatie richten we ons op onze
kerntaken en streven we hierin naar de hoogste
kwaliteit. We passen ons steeds slim, snel en efficiënt aan aan veranderde omstandigheden.

Openbaarheid van bestuur

Elke burger kan elk afgerond document opvragen,
inkijken of er uitleg over vragen. Dat gebeurt
altijd met bescherming van de persoonsgegevens.
Sinds het decreet Openbaarheid van Bestuur
in 2004 is het aantal vragen om inzage sterk
toegenomen. Zo werden er in 2018 in totaal 1.206
dossiers opgevraagd, waarvan het overgrote deel
omgevingsdossiers.
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provinciale diensten, kunnen ook lokale besturen
en andere actoren bij Data en Analyse terecht
met hun vragen rond omgevingsanalyses, of voor
interpretatie van en duiding bij cijfers.

GAS-boetes

Sinds begin 2019 ondersteunt de provincie
gemeentebesturen bij de uitvoering van hun lokaal
overlastbeleid. Gemeenten die administratieve
sancties willen opleggen voor kleinere vormen
van openbare overlast, kunnen een beroep doen
op een provinciaal sanctionerend ambtenaar.
Die beoordeelt de vastgestelde overtredingen,
volgt de wettelijke procedure hiervoor en legt een
gepaste administratieve sanctie op. De boete gaat
naar de stadskas en de provincie ontvangt een
kleine forfaitaire vergoeding voor de verwerking
van de dossiers. Momenteel werkt de provincie
samen met Beringen, Ham, Tessenderlo, Maaseik,
Tongeren en binnenkort Heusden-Zolder. Ook
andere gemeentebesturen zijn geïnteresseerd.
Ook de komende beleidsperiode zetten we verder
in op deze ondersteuning van de gemeentebesturen. We maken de dienstverlening en de
voordelen van de provinciaal sanctionerend
ambtenaar bekend aan de Limburgse gemeentebesturen via gepaste communicatie. Daarbij richten
we ons in de eerste plaats tot besturen die nog
geen administratieve sancties hebben ingevoerd.
De provincie zal deze gemeenten zo nodig helpen
om een overlastreglement op te stellen. Ook
gemeenten die dit zelf doen, kunnen een beroep
doen op de provinciaal sanctionerend ambtenaar.
6.4.

Data en Analyse

De beleidscel Data en Analyse (D&A) ontsluit
kerncijfers over alle provinciale beleidsdomeinen
heen en werkt hiervoor samen met o.a. provinciale beleidsdiensten, POM Limburg en Toerisme
Limburg. Deze cijfers worden ter beschikking
gesteld via de online platformen limburg.incijfers.
be (de informatiebron voor Limburgse klanten) en
provincies.incijfers.be (het online werkinstrument
voor de interprovinciale samenwerking).
Data en Analyse vervult een ondersteunende rol
naar alle provinciale diensten voor het verzamelen, analyseren en ter beschikking stellen van
kwaliteitsvolle fijnmazige informatie. Er wordt
bovendien gewerkt aan een vraaggestuurde en
proactieve ondersteuning, aan vorming over de
databank en aan participatie in (onderzoeks)
projecten. De Geografisch Informatie Systeem-cel
(GIS-cel) heeft zich aangesloten bij Data en
Analyse en versterkt zo het ondersteuningsaanbod rond grondgebonden thema’s. Naast de
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