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In bijgaand verslag wordt gevraagd in te stemmen met aanwending van het 
verdeelkrediet met als omschrijving ‘subsidiëring van het provinciaal economisch 
beleid’.

Subsidiëring van het provinciaal economisch beleid

 Project stimuleren duurzame acties op bedrijventerreinen (deelbudget 
100.000 EUR)

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen stelt zich als doel om 
de kwaliteit en duurzaamheid van bedrijventerreinen te stimuleren en te verhogen. 
Daarom lanceerde POM Antwerpen in 2008 een project waarbij financiële 
ondersteuning wordt geboden aan samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, die 
concrete initiatieven nemen in het kader van ‘duurzame bedrijventerreinen’. 
Verenigingen of groeperingen van ten minste vijf bedrijven, die gevestigd zijn op 
een bedrijventerrein in de provincie Antwerpen, konden in het kader van dit project 
een voorstel indienen. 

Dit project toont aan dat bedrijven en lokale overheden ook duidelijk de 
meerwaarde van onderlinge samenwerking inzien. Het project ‘duurzame acties’ 
werkt in vele gevallen als een katalysator. De financiële steun die POM Antwerpen 
nu biedt, vormt voor bedrijven zeker een aanzet om de geplande samenwerking 
daadwerkelijk op te starten en/of verder uit te bouwen. 

Gelet op het succes van de duurzame acties op bedrijventerreinen heeft POM 
Antwerpen begin september 2016 een nieuwe projectoproep gelanceerd aan de 
verenigingen van bedrijventerreinen en de 70 gemeentebesturen van de provincie 
Antwerpen. In totaal werden 10 subsidieaanvragen ontvangen binnen deze 
projectoproep. Alle ingediende projectaanvragen werden beoordeeld door POM 
Antwerpen en DEIS op basis van criteria vermeld in het subsidiereglement. Het 
Directiecomité van POM Antwerpen keurde op 26 oktober 2016 de financieel steun 
goed aan deze 10 projectaanvragen.

De totale kost van deze projectoproep bedraagt 198.500 EUR. Voor de financiële 
ondersteuning van de projectoproep werd reeds een bedrag van 100.000 EUR 
uitgetrokken op het budget 2016 ten behoeve van POM Antwerpen. Gelet op het 
totaalbedrag van de projectoproep wordt voorgesteld om het resterende bedrag 
van 100.000 EUR (98.500 EUR als totaalbedrag van de geselecteerde 



subsidieaanvragen en 1.500 EUR als projectkost van POM Antwerpen) te voorzien 
op het budget 2017. 

POM Antwerpen heeft eind 2016 aan de geselecteerden reeds een voorschot 
uitgekeerd van maximum 50%. De uitkering van de saldi aan de geselecteerden zal 
worden gefinancierd vanuit dit toegekende bedrag op het budget 2017.

 Wetenschapspark Universiteit Antwerpen/Incubator Darwin -  
ondernemerseducatie en uitbouw netwerk (deelbudget 70.000 EUR). 
Verlenging afrekeningsperiode.

Het versterken van het ondernemerschap is één van de prioritaire doelstellingen 
van het Wetenschapspark Universiteit Antwerpen/Incubator Darwin. Daarnaast 
wordt ingezet op de clustering van kennisintensieve bedrijven en daaraan 
gekoppeld het bevorderen van innovatie. Op termijn is de belangrijkste 
succesfactor van het Wetenschapspark de mate waarin we er in slagen 
daadwerkelijke R&D gedreven spelers aan te trekken die in samenwerking met de 
Universiteit Antwerpen onze provincie verder op de kaart zet als dynamische 
vestigingsplaats voor innovatieve bedrijven.

Met het oog op de ontwikkeling van de daartoe noodzakelijke tools werkt het 
Universitair Bedrijven Centrum Antwerpen (UBCA vzw) samen met POM Antwerpen 
en UBIS nv. POM Antwerpen garandeert de continuering van de activiteiten richting 
ondernemers door de aanwerving van een full-time community manager. De 
ondersteuning die UBIS verleent in dit partnerschap situeert zich voornamelijk in 
het logistieke faciliteren en het inzetten van haar partnernetwerk.

UBCA vzw realiseert met deze partners gezamenlijk twee grote 
activiteitenpakketten rond enerzijds communicatie en commercialisering en 
anderzijds rond netwerking en opleiding. De dienst Economie en Internationale 
Samenwerking ontving op 19 september 2017 een schrijven van Prof. Dr. Silvia 
Lenaerts, voorzitter van de vzw UBCA, met de vraag tot verlenging van de 
afrekeningsperiode van de projectsubsidie 2016.  In concreto vraagt UBCA om de 
huidige afrekeningsperiode – die loopt tot 30 september 2017 – te verlengen met 
3 maanden tot en met 31 december 2017. Per brief werd hiervoor volgende 
motivering ontvangen:

- De projectaanvrager en eventmanager op het Wetenschapspark, heeft de 
organisatie in de loop van de projectperiode verlaten, waardoor enkele 
evenementen naar een latere datum dienden te worden verschoven, omdat 
zijn vertrek intern niet meteen kon worden opgevangen;

- Een aantal bedrijven die we via diverse actielijnen in evenementen willen 
betrekken, gaven zelf aan de bestaande timing niet te kunnen halen;

- De uitrusting van de bar en foyer liep enige vertraging op, wat opnieuw 
maakte dat enkele evenementen naar een latere datum dienden te worden 
verschoven.

Gelet op bovenstaande motivering wordt voorgesteld om aan de vzw UBCA – in 
afwijking van artikel 3 van het provinciaal reglement van 16 december 2010 – een 
verlenging van de afrekeningstermijn toe te staan van 3 maanden. De 
subsidietrekker dient uiterlijk ten laatste op 31 december 2017 de 
verantwoordingsstukken voor te leggen aan de Dienst Economie en Internationale 
Samenwerking.

 Project COach-OPeratie Detailhandel (COOP-DH) (deelbudget 
150.000 EUR)

De provincie Antwerpen levert aan de 70 steden en gemeenten op haar 
grondgebied uitgebreide informatie aan via de interprovinciale studie detailhandel. 



Het COach-OPeratie DetailHandel (COOP-DH)-project wil de gemeenten 
ondersteuning bieden om op een gestructureerde wijze een langetermijnstrategie te 
ontwikkelen voor het lokale detailhandelsbeleid. De samenwerking met alle 
betrokken partijen (lokale handelsverenigingen, UNIZO, …) creëert het draagvlak 
om deze langetermijnresultaten te kunnen realiseren.

Het coachingsproject komt tegemoet aan deze nood en biedt de mogelijkheid om 
detailhandelsexperten (coaches) in te zetten die op maat van de gemeente(n) 
ondersteuning leveren met impact op lokale economie. Vanuit POM Antwerpen 
worden deze coaches (detailhandelsexperten in dienst bij POM Antwerpen) ten 
dienste gesteld op vraag van de gemeenten:

 Een ad hoc ondersteuning van korte duur (5 tot max. 20 werkdagen). De 
thema’s waarrond de coach ondersteuning biedt, kunnen door de 
gemeente worden bepaald. Voorbeelden zoals het vertalen van de SWOT-
analyse naar verscheiden stakeholders, uittekenen van een actieplan, 
opzetten van middenstandsraad, afstemmen marktenbeleid en 
detailhandel,….

 Een lange termijn ondersteuning i.s.m. een cluster van gemeenten 
(minstens 2 gemeenten). Deze lange termijn ondersteuning kan gaan over 
een periode van 6 maanden tot max. 2 jaar op halftijdse basis. Thema’s 
die hiervoor in aanmerking komen zijn bijvoorbeeld: Intergemeentelijke 
krachtenbundeling t.b.v. nieuwe ontwikkelingen detailhandel, Uitwerking 
kernversterkend beleid voor de cluster/gemeenten in relatie tot de 
specifieke rol/functie van elk van de deelnemende gemeenten,….

Het COOP-DH-project loopt tot het einde van deze legislatuur. Voorgesteld wordt 
om een bedrag van 150.000 EUR te voorzien op het budget 2017 ten behoeve van 
POM Antwerpen.

 Ondersteuning provinciaal detailhandelsbeleid (deelbudget 30.000 EUR). 
Verlenging afrekeningsperiode.

Vanuit het project ‘COach-OPeratie Detailhandel’ ondersteunt de provincie 
Antwerpen haar 70 steden en gemeenten in de concrete invulling van hun lokaal 
detailhandelsbeleid. Vanuit POM Antwerpen worden hiervoor detailhandelsexperten 
(coaches) ten dienste van de gemeenten gesteld. UNIZO wil dit provinciaal 
detailhandelsbeleid - en meer in het bijzonder het project ‘Coach-Operatie 
Detailhandel’- mee ondersteunen. Ook ruimer werkt het team detailhandel binnen 
de dienst economie en internationale samenwerking (DEIS) nauw samen met 
UNIZO. Zo is er geregeld overleg tussen UNIZO en DEIS over strategische 
beleidsopties rond detailhandel.

De dienst Economie en Internationale Samenwerking ontving op 27 september 
2017 een schrijven van mevrouw Sofi Van Ussel, directeur UNIZO provincie 
Antwerpen, met de vraag tot verlenging van de afrekeningsperiode van de 
projectsubsidie. Door een wissel van medewerkers en een betrokken 
medewerker/projectcoördinator die langdurig ziek werd, konden de thematische 
overlegbijeenkomsten niet op een kwalitatieve manier worden ingevuld. UNIZO 
provincie Antwerpen engageert zich om voor het einde van dit kalenderjaar deze 
sessies inhoudelijk vorm te geven en te organiseren in afstemming met de 
detailhandelscoaches van de provincie Antwerpen. In concreto vraagt UNIZO om de 
huidige afrekeningsperiode – die loopt tot 31 augustus 2017 – te verlengen met 
4 maanden tot en met 31 december 2017. 

Gelet op bovenstaande motivering wordt voorgesteld om aan de vzw UNIZO 
provincie Antwerpen – in afwijking van artikel 3 van het provinciaal reglement van 



16 december 2010 – een verlenging van de afrekeningstermijn toe te staan van 
4 maanden. De subsidietrekker dient uiterlijk ten laatste op 31 december 2017 de 
verantwoordingsstukken voor te leggen aan de Dienst Economie en Internationale 
Samenwerking.

 Project TRANSIT Schoolverlatersplatform (schooljaar 2017-2018) 
(deelbudget 10.000 EUR)

Elk jaar maken duizenden leerlingen de overstap van schoolbank naar 
arbeidsmarkt. Deze overgang roept bij jongeren heel wat vragen op. Het project 
‘TRANSIT Schoolverlatersplatform’ heeft de ambitieuze doelstelling om de 
Antwerpse schoolverlaters deze overstap van schoolbank naar arbeidsmarkt 
succesvol te laten maken. Ook de leerkrachten van deze schoolverlaters worden 
geïnformeerd over de actuele situatie van de (regionale) arbeidsmarkt.

In het TRANSIT Schoolverlatersplatform bundelen Provincie Antwerpen, POM 
Antwerpen, VDAB, RVA en de sociale partners de krachten om netoverschrijdend 
laatstejaarsleerlingen uit ASO,TSO, BSO, Buso en Deeltijds Onderwijs te laten 
kennismaken met de wereld na de middelbare school. Deze brede samenwerking 
staat garant voor een volledig en optimaal aanbod inzake arbeidsbegeleiding. Met 
www.transitweb.be is er ook een duidelijke, overzichtelijke website volledig op 
maat van jongeren. Deze website biedt de mogelijkheid om op een eigentijdse 
manier een vast aanspreekpunt voor scholen, partners en andere geïnteresseerden 
te vormen. Via www.transitweb.be kunnen scholen zich ook online inschrijven voor 
de schoolverlatersdagen.

Uit de evaluaties bij leerlingen en scholen van de vorige edities is gebleken dat het 
TRANSIT-programma als zeer zinvol wordt ervaren en de interactieve aanpak sterk 
aansluit bij de doelgroep. De afgelopen jaren werd er hard ingezet op de uitbreiding 
van de doelgroep (BSO, Buso en deeltijds onderwijs). Dit schooljaar wil het 
Schoolverlatersplatform ook het engagement aangaan om voor de ASO-leerlingen 
TRANSIT-schoolverlatersdagen ‘op maat’ te ontwikkelen. Hiervoor zal medio 2018 
een try-out worden georganiseerd om nieuwe lesformules (met verschillende 
infosessies) uit te testen voor deze doelgroep. Hiernaast wil het 
Schoolverlatersplatform ook een TRANSIT-programma specifiek rond de zorgsector 
ontwikkelen.

Zowel op vlak van kwaliteit als op vlak van opkomst was de vorige editie van 
TRANSIT schoolverlatersdagen weer zeer succesvol met een bereik van 
3.600 laatstejaarsleerlingen uit ASO, BSO, DBSO en TSO. Voorgesteld wordt om 
voor het schooljaar 2017-2018 voor het project ‘TRANSIT Schoolverlatersplatform’ 
een bedrag van 10.000 EUR te voorzien ten behoeve van vzw ERSV Provincie 
Antwerpen. 

 Project Jonge Haven (schooljaar 2017-2018) (deelbudget 20.000 EUR)

De Antwerpse haven is de belangrijkste motor van de economie in de provincie 
Antwerpen. De toekomstige arbeidsmarkt en de huidige mis-match tussen vraag en 
aanbod in de havensectoren is één van de grootste uitdagingen die de Antwerpse 
haven moet overwinnen in het komende decennium. Deze uitdaging is helemaal in 
lijn met de missie van het Havencentrum.

Het project Jonge Haven wil jongeren enthousiasmeren, hun interesse opwekken 
voor havenactiviteiten en hun tewerkstellingskansen tonen in de Antwerpse haven.  
Doordat het aanbod van het project inmiddels een plaats heeft gekregen in de 
werking van het Havencentrum is er tijd en ruimte vrij om het project verder uit te 
diepen. Het streefdoel is om een groter en ruimer doelpubliek te bereiken: meer 

http://www.transitweb.be
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excursies maar ook ruimer, namelijk voor geïnteresseerde jonge werkzoekenden 
die in de haven willen gaan werken.

Ook zal er verder intensief worden ingezet op kwaliteitsverbetering van de 
bestaande excursies in nauwe samenwerking met de structurele partners 
Talentenstroom en Talentenfabriek. Naast een havenverkenning en verschillende 
bedrijfsbezoeken krijgen de jongeren ook de kans om in gesprek te gaan met 
enkele professionals die zelf voor een carrière in de haven gekozen hebben. Op die 
manier wordt de interesse gewekt voor de diverse tewerkstellingsmogelijkheden in 
de Antwerpse haven.

Het Havencentrum zal zich in eerste instantie richten op de secundaire scholen 
(1° of 3° graad) op het grondgebied van de provincie Antwerpen en ook op de 
provinciale onderwijsinstellingen. Daarnaast richt het project zich ook op 
leerkrachten, ouders en bedrijven. De programma’s die Jonge Haven aanbiedt 
(‘Haven vol Techniek’ en ‘Haven vol Uitdagingen’ en ‘Haven vol Beroepen’), komen 
tegemoet aan een reeks eindtermen van het secundair onderwijs. 
Het aanbod van Jonge Haven wordt tijdig naar de scholen gecommuniceerd, zodat 
zij dit reeds in hun planning voor het schooljaar 2017-2018 kunnen opnemen. 
Daarnaast worden ook andere doelgroepen (leerkrachten, ouders en bedrijven) 
bereikt via specifieke evenementen (bijv. Open Bedrijvendag) en communicatie via 
verschillende media.

Het voorgestelde subsidiebedrag van 20.000 EUR (schooljaar 2017-2018) ten 
behoeve van het APB Havencentrum voor het project ‘Jonge Haven’ zal worden 
aangewend om deels de loon- en werkingskosten van een projectmedewerker van 
het APB Havencentrum en werkingskosten gidsen te bekostigen. De kosten voor het 
volledige project worden geraamd op 110.000 EUR. De stad Antwerpen geeft ook 
een subsidiebedrag van 30.000 EUR voor het project ‘Jonge Haven’.

 Project Zeescouts Aan de Stroom (deelbudget 10.000 EUR)

De Zeescouts in Antwerpen tellen een 450-tal leden (vanaf 6 jaar). De Zeescouts 
bieden deze jongeren maritiem getinte vrijetijdsactiviteiten aan, zoals trainingen 
om nautistische vaardigheden te ontwikkelen, exploratie van de Schelde en 
Zeeuwse stromen… Via de Zeescouts maken deze jongeren kennis met het zee- en 
havengebeuren. Echter, dit betekent nog niet dat de jongeren intensief kennis 
maken met het havenleven of later bewust kiezen voor een opleiding of job in de 
haven. Via de ondersteuning aan het project ‘Zeescouts Aan de Stroom’ (ZAS) wil 
de provincie Antwerpen, en met name het Havencentrum, deze jongeren intensief 
kennis laten maken met de haven en industrie binnen het havengebied en alzo een 
maatschappelijk draagvlak creëren voor havenactiviteiten in ruime zin. Deze 
doelstellingen sluiten ook aan bij de nieuwe visie en missie van het 
APB Havencentrum.

De Antwerpse Zeescouts bieden ook logistieke ondersteuning aan het 
Havencentrum. Voor de excursies voor de 1° graad (‘Haven vol Technieken’ en 
‘Haven vol Beroepen’) gebruiken de leerlingen de zaalaccommodatie van de 
Zeescouts. Binnen deze samenwerking wordt nu ook voorzien dat de excursie 
‘Haven in Landschappen’ (een aardrijkskundig dagprogramma van het 
Havencentrum) kan vertrekken vanaf Linkeroever (vanaf de Zeescoutsbasis ‘ZAS’).
 
De subsidie wordt toegekend voor zowel de werking, investeringen in infrastructuur 
en voor specifiek havengerelateerde activiteiten in samenwerking met het 
Havencentrum. Deze samenwerking wordt opgezet voor een periode van vijf jaar 
(2014-2018). Voorgesteld wordt om voor het project ‘Zeescouts Aan de Stroom’ 
een bedrag van 10.000 EUR uit te trekken ten behoeve van de vzw Zeescouts van 
Antwerpen.



 Project Geothermie voor STEM (01/10/2017 – 31/12/2017) (deelbudget 
16.000 EUR)

In september 2015 werd gestart met de eerste geothermische proefboring op de 
Balmattsite te Mol. Ondertussen zijn er twee boringen uitgevoerd op respectievelijk 
3.610 en 3.830 meter. Deze boringen toonden aan dat er in de Kempen uit grote 
diepte warm water kan worden opgepompt dat kan aangewend worden voor 
verwarming en elektriciteitsproductie. De site is klaar voor de volgende fase. De 
aanleg van de warmtenetten is begonnen en de opbouw van de geothermische 
centrale is in volle voorbereiding. De officiële eerste steenlegging van deze centrale 
gebeurt op 9 oktober 2017. Ook zal de boortoren terugkeren naar de Balmattsite 
voor een nieuwe diepteboring. In de wetenschapshal- en demonstratiehal zijn de 
gebruikte boorknoppen en maquettes beschikbaar alsook het schaalmodel van de 
ondergrond (zandmuur) om de leerlingen visueel te tonen wat er zich onder de 
grond afspeelt.

Het lijdt geen twijfel dat er de komende jaren een nood zal ontstaan aan heel wat 
disciplines, gaande van pijpfitters en lassers tot wetenschappers en ingenieurs om 
de geothermische centrales en warmtenetten te ontwerpen en aan te leggen. Een 
aantal scholen uit alle onderwijsnetten en (STEM)-richtingen (Science-Technology-
Engineering-Mathematics) werden reeds bij de aanvangsfase van de 
boorwerkzaamheden op de Balmattsite betrokken. Zeer snel kwam de vraag om de 
site klassikaal te mogen bezoeken en hierop werd geanticipeerd met het project 
‘Geothermie voor STEM’ waarbij de leerlingen niet alleen de boorsite maar ook een 
heuse wetenschapshal konden bezoeken. Via attractieve presentaties en unieke 
demonstratiemodules konden de leerlingen kennis maken met geothermie en 
warmtenetten. 

Het project is zonder meer een succes. Vandaar dat er reeds verschillende vragen 
van scholen zijn om de Balmatt-site ook dit najaar te mogen bezoeken. Van 
februari 2017 tot en met juni 2017 bezochten 58 klassen of 1.300 leerlingen de 
unieke site. Voor het laatste trimester van dit jaar mikken de organisator en 
partners op een dertigtal klassen.

Voka – Kamer van Koophandel Kempen is projectcoördinator en staat in voor het 
promoten van het project ‘Geothermie voor STEM’ en tracht de brug te slagen 
tussen onderwijs, arbeidsmarkt en ondernemerschap. VITO stelt de ruimtes ter 
beschikking en zorgt voor de concrete inrichting er van. VITO is ook 
verantwoordelijk voor de wetenschappelijke-technische uitwerking van het 
programma en voor de opleiding van de gidsen. Tenslotte zorgt VITO voor de 
wetenschappelijke-technische ondersteuning van de deelnemende scholen bij het 
uitwerken van STEM-projecten. GoodPlanet vzw is verantwoordelijk voor zowel de 
volledige registratie en praktische organisatie van de schoolbezoeken als voor het 
effectief rondleiden van de klassen.

De totale projectkosten voor het project ‘Geothermie voor STEM’ worden geraamd 
op 21.000 EUR. Voorgesteld wordt om voor het project ‘Geothermie voor STEM’ 
(periode 01/10/2017 t/m 31/12/2017) een bedrag van 16.000 EUR te voorzien ten 
behoeve van vzw Voka – Kamer van Koophandel Kempen.

 Project De serre als energiebron, kansen tot samenwerking! (deelbudget 
100.000 EUR)

In de beleidsbrief ‘Economie en Internationale Samenwerking 2014-2018’ krijgt het 
energievraagstuk een prominente plaats. Energiekosten bepalen namelijk steeds 
meer de economische slagkracht van bedrijven en van onze regio. In de 
beleidsbrief wordt de provinciale ambitie geformuleerd om ‘rond energievoorziening 



en –gebruik de randvoorwaarden voor de bedrijven te verbeteren, waarbij het 
verduurzamen van de energieproductie wordt gekoppeld aan het verminderen van 
de energiekost’. Om deze ambitie vorm te geven wordt in de komende jaren een 
triple-helix-samenwerking gezocht met kennisinstellingen, steden en gemeenten, 
de intercommunales en het bedrijfsleven.

Samen met de Thomas More hogeschool, meer specifiek het Kenniscentrum Energie 
(KCE), is de provincie Antwerpen op 1 juli 2015 hiermee van start gegaan. 
Kenniscentrum Energie heeft in de studie ‘energieclustering en centrale 
CO2-benutting in glastuinbouwclusters’ een concept ontwikkeld dat de 
samenwerking tussen glastuinbouwbedrijven mogelijk maakt door middel van een 
warmte- en CO2-net. Dit concept is inzetbaar in glastuinbouwclusters in de 
provincie Antwerpen en is geconcretiseerd in de glastuinbouwclusters Merksplas, 
Rijkevorsel, Hoogstraten en Sint-Katelijne-Waver. Deze studie werd op 31 augustus 
2017 afgerond.

Uit deze studie bleken een aantal juridische en wetgevende belemmeringen die de 
realisaties van warmtenetten in glastuinbouwclusters vertragen. Ook bleek uit de 
studie dat een koppeling tussen een glastuinbouwbedrijf met een WKK 
(warmtekrachtkoppeling) en een andere warmtevrager zonder WKK (zoals 
landbouw, industrie, zwembad, appartementsgebouw,…), economische als 
ecologische voordelen biedt voor beide partijen. Dergelijke koppeling kent geen 
juridische en wetgevende belemmeringen en kan zowel binnen als buiten de 
glastuinbouwsector worden toegepast.

Met het project ‘De serre als energiebron, kansen tot samenwerking!’ zal KCE voor 
15 praktijkcases een warmtekoppeling technisch en economisch uitwerken. Indien 
na onderzoek de koppeling haalbaar is, kunnen de partijen overgaan tot een 
realisatie. In het project zal KCE inzetten op communicatie en prospectie om de 
bedrijven te bereiken en om koppelingen te identificeren. Het tweede deel van de 
studie zal inzetten op de verduurzaming en samenwerking in de 
glastuinbouwgebieden en op de samenwerking van deze gebieden met de 
omgeving. Dit onderzoek bouwt verder op de resultaten uit de vorige studie. In dit 
project wordt het geothermiepotentieel en de synergie met naburige 
bedrijvencomplexen verder onderzocht.
In een derde luik zal KCE de glastuinbouwsector vooruit laten kijken en nieuwe 
opportuniteiten in kaart brengen. Zo zal KCE de toepasbaarheid van 
waterstoftechnologie binnen de glastuinbouwsector onderzoeken. In samenwerking 
met de bedrijven zal de productie, de opslag en het gebruik van waterstofgas 
vanuit de WKK-technologie worden onderzocht.

Voorgesteld wordt om voor het project ‘De serre als energiebron, kansen tot 
samenwerking!’ een bedrag van 100.000 EUR te voorzien van het budget 2017 ten 
behoeve van Thomas More Kempen vzw.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 5 oktober 2017.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1:
Ingestemd wordt met een subsidie van 100.000,00 EUR aan POM Antwerpen 
(project stimuleren duurzame acties op bedrijventerreinen), vanuit het 



verdeelkrediet ‘subsidiëring van het provinciaal economisch beleid’ van het budget 
2017 ingeschreven onder budgetsleutel 0500/64900000 (ramingsnummer 
2017160135).

Artikel 2:
Ingestemd wordt om in afwijking van artikel 3 van het provinciaal reglement van 
16 december 2010 betreffende de subsidiëringen en het toestaan van 
reservevorming door subsidietrekkers de termijn van voorlegging van 
verantwoordingsstukken te verlengen tot en met 31 december 2017 ten behoeve 
van de vzw Universitair Bedrijvencentrum Antwerpen (project ‘Wetenschapspark 
Universiteit Antwerpen/Incubator Darwin -  ondernemerseducatie en uitbouw 
netwerk’), zoals toegekend en uitbetaald op het budget 2016 door deputatie van 
17 november 2016 (ramingsnummer 2016000135).

Artikel 3:
Ingestemd wordt met een subsidie van 150.000,00 EUR aan POM Antwerpen 
(project COach-OPeratie Detailhandel), vanuit het verdeelkrediet ‘subsidiëring van 
het provinciaal economisch beleid’ van het budget 2017 ingeschreven onder 
budgetsleutel 0500/64900000 (ramingsnummer 2017160135).

Artikel 4:
Ingestemd wordt om in afwijking van artikel 3 van het provinciaal reglement van 
16 december 2010 betreffende de subsidiëringen en het toestaan van 
reservevorming door subsidietrekkers de termijn van voorlegging van 
verantwoordingsstukken te verlengen tot en met 31 december 2017 ten behoeve 
van de vzw UNIZO provincie Antwerpen (project ‘Ondersteuning provinciaal 
detailhandelsbeleid’), zoals toegekend en uitbetaald op het budget 2016 door 
deputatie van 17 november 2016 (ramingsnummer 2016000135).

Artikel 5:
Ingestemd wordt met een subsidie van 10.000,00 EUR aan vzw ERSV provincie 
Antwerpen (project TRANSIT schoolverlatersplatform schooljaar 2017-2018), vanuit 
het verdeelkrediet ‘subsidiëring van het provinciaal economisch beleid’ van het 
budget 2017 ingeschreven onder budgetsleutel 0500/64900000 (ramingsnummer 
2017160135).

Artikel 6:
Ingestemd wordt met een subsidie van 20.000,00 EUR aan APB Havencentrum 
(project ‘Jonge Haven’), vanuit het verdeelkrediet ‘subsidiëring van het provinciaal 
economisch beleid’ van het budget 2017 ingeschreven onder budgetsleutel 
0500/64900000 (ramingsnummer 2017160135).

Artikel 7:
Ingestemd wordt met een subsidie van 10.000,00 EUR aan vzw Koninklijke 
Vereniging der Baden-Powell Zeescouts van Antwerpen (project Zeescouts Aan de 
Stroom), vanuit het verdeelkrediet ‘subsidiëring van het provinciaal economisch 
beleid’ van het budget 2017 ingeschreven onder budgetsleutel 0500/64900000 
(ramingsnummer 2017160135).

Artikel 8:
Ingestemd wordt met een subsidie van 16.000,00 EUR aan vzw Voka – Kamer van 
Koophandel Kempen (project Geothermie voor STEM – periode 01/10/2017 t/m 
31/12/2017), vanuit het verdeelkrediet ‘subsidiëring van het provinciaal 
economisch beleid’ van het budget 2017 ingeschreven onder budgetsleutel 
0500/64900000 (ramingsnummer 2017160135).

Artikel 9:



Ingestemd wordt met een subsidie van 100.000,00 EUR aan vzw Thomas More 
Kempen (project De serre als energiebron, kansen tot samenwerking!), vanuit het 
verdeelkrediet ‘subsidiëring van het provinciaal economisch beleid’ van het budget 
2017 ingeschreven onder budgetsleutel 0500/64900000 (ramingsnummer 
2017160135).
In afwijking van artikel 3 van het provinciaal reglement van 16 december 2010 
betreffende de subsidiëringen en het toestaan van reservevorming door 
subsidietrekkers dienen de verantwoordingsstukken uiterlijk op 31 maart 2019 toe 
te komen op de dienst economie en internationale samenwerking.


