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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48

Agenda nr. 3/3 Provinciale ontwikkelingsmaatschappij. Subsidie voor expert 
glastuinbouw. Goedkeuring.

De verhoging van de subsidie voor POM Antwerpen met 40.000 EUR heeft 
betrekking op de uitvoering van het beleidsplan glastuinbouw in de provincie 
Antwerpen, goedgekeurd door deputatie op 26 november 2015. Het provinciaal 
glastuinbouwbeleid zet in op ruimte, ontwikkeling, verduurzaming en reconversie.

Vanuit de expertise van de POM met bedrijventerreinen en hun ervaring met 
glastuinbouw (als partner in het EFRO-project 650 Duurzame glastuinbouwclusters 
met als promotor de dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid (DLP)) ziet de provincie 
heel wat mogelijkheden voor de POM om het provinciaal glastuinbouwbeleid als 
onderdeel van het economisch speerpuntenbeleid uitvoering te geven.

Daarom werd de samenwerking tussen de POM en de provincie (DLP) verder 
uitgebouwd onder de vorm van de aanwerving en tewerkstelling van een voltijdse 
expert glastuinbouw bij POM vanaf 1 april 2016 (goedkeuring door de provincieraad 
van 25 februari 2016). Deze expert wordt gedurende 3 jaar mede aangestuurd en 
gefinancierd door de provincie (DLP) om uitvoering te geven aan het provinciaal 
glastuinbouwbeleid. 

Overeengekomen werd dat de provincie (DLP) de helft van loonkost van de 
voltijdse expert glastuinbouw terugbetaalt aan POM a rato van 40.000 EUR per jaar 
en dit voor een periode van tewerkstelling van drie jaar.

De provincie (DLP) heeft de eerste schijf van 40.000 EUR betaald in het eerste 
projectjaar. Op basis van het voortgangsrapport kan nu de tweede schijf van 
40.000 uitbetaald worden voor het tweede projectjaar. De derde schijf van 40.000 
EUR volgt na oplevering van het eindrapport na 3 volledige jaren tewerkstelling van 
de expert glastuinbouw. 
De verhoging van de subsidie voor POM Antwerpen met 40.000 EUR betreft de 
tweede schijf.

Hiervoor keurde deputatie reeds een Interne Kredietaanpassing (IKA) goed, maar 
de verhoging van de nominatim subsidie dient door uw raad te worden bekrachtigd.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 1 juni 2017.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op het provinciedecreet;

Op voorstel van de deputatie,



BESLUIT:

Enig artikel:
De provincieraad keurt de verhoging met 40.000 EUR van het krediet in het 
uitgavebudget BBC onder 2017/64900000/21/0500/ - Subsidie aan de POM 
(N)/Handel en middenstand Ramingsnummer 2017140772 goed. Het krediet komt 
zo op 1.855.275 EUR.


