
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 1 december 2017

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48

Agenda nr. 3/2 Budget 2018. Rekeningcombinatie 2017/64900000/21/0500 
- Subsidie aan de POM (N). Jaarverslag 2016. Goedkeuring.

Op 15 december 2005 heeft uw raad de oprichting van de Provinciale 
Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen goedgekeurd. Op 6 februari 2013 
keurde uw raad de hernieuwde statuten goed. Conform deze statuten dienen de 
jaarrekening en het jaarverslag ter goedkeuring te worden voorgelegd aan uw raad.

Het jaarverslag geeft een overzicht van de projecten en realisaties in 2016.

POM Antwerpen heeft als missie het economisch weefsel in onze provincie te 
versterken en doet dit op volgende terreinen:

 het ontwikkelen van duurzame bedrijventerreinen
 Het stimuleren van bedrijfssamenwerking
 het promoten van onze provincie als dé investeringsregio en sectorpromotie.

Onze hoofdzaak is het zorgen voor een stevige economische impuls door het 
weldoordacht zoeken en ontwikkelen van ruimte voor bedrijvigheid. Hierbij is een 
evenwicht tussen wonen, werken en natuur van cruciaal belang voor de 
levenskwaliteit in onze provincie. Om die reden houden we enkele belangrijke 
principes aan bij elke ontwikkeling of heractivatie : een efficiënt ruimtegebruik met 
oog voor ecologische aspecten, een hoge kwaliteit voor de bedrijven en de 
omliggende woonwijken en een langetermijnvisie op het gebied van 
bedrijvenbeheer. In onze dichtbevolkte regio is het van cruciaal belang om de 
schaarse ruimte optimaal te benutten.

POM is ervan overtuigd dat bedrijven sterker kunnen worden door samenwerking. 
POM zet daarom ook in op kostenbesparende interbedrijfssamenwerking, zowel op 
het gebied van huisvesting en diensten. 

Om het economisch weefsel van onze provincie te versterken, werken we ook op de 
speerpuntsectoren chemie en creatieve. 

Het jaarverslag is digitaal bijgevoegd.

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 9 november 2017.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet;

Gelet op het verslag van de deputatie;



BESLUIT:

Enig artikel:
Goedkeuring wordt gehecht aan het financieel en werkingsverslag 2016 van de 
Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen.


