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De deputatie heeft half februari kennis genomen van het eindresultaat van de 
rekening 2016 en heeft beslist om een deel hiervan te besteden aan een aantal 
dossiers. Dit wordt in juni voorgelegd aan de provincieraad bij de derde 
budgetwijziging van 2017.

Uit informele gesprekken met stakeholders, een stakeholderanalyse door KPMG en 
een IPSOS-studie naar beleving van het Havencentrum door leerkrachten en 
jongeren,  bleek dat het Havencentrum dringend nood heeft aan een grondige 
vernieuwing van het eigen aanbod. De huidige modulaire opstelling is 
voorbijgestreefd en spreekt niet meer aan. Er is geen geïntegreerd verhaal en de 
digitalisering en virtualisering zijn zeer beperkt.

In dit verband werd aangegeven dat een upgrade van de “tentoonstelling” in het 
Havencentrum naar een nieuwe enscenering absoluut noodzakelijk is teneinde een 
beter, relevanter, meer up to date en geïntegreerd verhaal over de kracht en 
dynamiek van het havengebied te brengen. Medio 2016 werd hiervoor in opdracht 
van het HC een conceptstudie uitgevoerd door Studio Dos Santos.  Om van het 
concept tot een uitvoeringsplan met budgetinschatting te komen werd in maart 
2017 een vervolgopdracht gegeven aan Studio  Dos Santos.  Medio juni 2017 wordt 
het uitvoeringsplan opgeleverd.  De nieuwe enscenering zal een proefopstelling zijn 
in het vooruitzicht van een definitieve opstelling in het nieuwe Havencentrum op 
een nieuwe locatie in de Droogdokkensite in 2021. De proefopstelling moet op zich 
de moeite waard zijn om te bezoeken maar zal ook gelegenheid bieden om te leren, 
digitale toepassingen zoals games en virtual reality  op punt te stellen, interactieve 
doe-activiteiten te ontwikkelen, enz… Bij de totstandkoming van de nieuwe 
enscenering is er een grote betrokkenheid van en overleg met stakeholders in het 
havengebied, bedrijven, onderwijs, arbeidsmarktspecialisten, jongeren, enz… 

Van zodra het uitvoeringsplan klaar zal dit moeten geïmplementeerd worden. 
Grootste uitdaging daarbij zal het benodigde budget zijn. Materiële en financiële 
inbreng van stakeholders en sponsoring worden voorzien maar zijn lang geen 
certitude. Om sponsoring reëel en succesvol te maken zal de provincie zelf 
voldoende eigen inbreng en investeringsbereidheid moeten kunnen aantonen aan 
de buitenwereld/stakeholders. De belangrijkste winst zit in de bijkomende 
meerwaarde die het Havencentrum aan haar klanten/bezoekers zal bieden inzake 



beleving, versterking van het maatschappelijk draagvlak en sensibilisering van 
jongeren naar studiekeuze en instroom op de arbeidsmarkt. De inspanningen van 
de Provincie voor het Havencentrum sporen goed met de ruimere 
beleidsdoelstellingen van de Provincie als bovenlokaal bestuur inzake facilitering 
van belangrijke sociaal-economische speerpuntclusters. Het havengebied en de 
versterking van het maatschappelijk draagvlak rond deze welvaartsgenerator, hoort 
daar zonder twijfel bij. Niets doen zal impact hebben op het draagvlak bij 
stakeholders en negatieve druk zetten op de credibiliteit  van het Havencentrum als 
provinciale entiteit.

In dit verslag worden de financiële aanpassingen van het budget voor 2017 aan uw 
raad voorgelegd.

1. Exploitatie Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid – 
Uitgaven. 

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid 
(schema B2) worden vermeerderd met 300.000 EUR. Het gaat om uitgaven voor de 
Dotatie aan Havencentrum Lillo (N) onder de budgetsleutel 0590 / 64900000 
(2017160010).

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 3 van 33
PBDS Ontwikkelen en stimuleren van sociaal-economische speerpunten
AP Versterken van het maatschappelijk draagvlak van het agrocomplex, de haven 
en de bouwsector
A Uitbetaling dotatie Havencentrum Lillo

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

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op artikel 89 1°b en artikel 150 van het provinciedecreet, aangaande 
budgetwijzigingen;

Gelet op artikel 29 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende BBC, 
aangaande budgetwijzigingen;

Gelet op artikel 4 van het ministerieel besluit betreffende BBC, aangaande 
budgetwijzigingen;

Overwegende de voorgestelde vermeerderingen en verminderingen van kredieten;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1:
Binnen het beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid bij het 
Exploitatiebudget – Uitgaven verhoogt de dotatie 2017 van APB Havencentrum met 
300.000 EUR 

Artikel 2:
Onder het beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid bij het 
Exploitatiebudget – Uitgaven zijn er volgende wijzigingen:
Vermeerdering van transactiekrediet 2017 met 300.000 EUR




