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Agenda nr. 3/1 Budget 2018. Exploitatiebudget – Beleidsdomeinen 
Economie, Streekbeleid en Europa. Budgetsleutel 
0500/64900000. Subsidiëring van het provinciaal 
economisch beleid. Aanwending van krediet. Goedkeuring.

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

 Oprichting LED H2O in de provincie Antwerpen (deelbudget 50.000 EUR)

De Vlaamse economie creëert toegevoegde waarde dankzij de beschikbaarheid van 
water en draagt bij aan de welvaart van onze maatschappij. Zowel de kwaliteit als 
de beschikbaarheid van zoet water staan evenwel onder druk, wat ook een druk 
legt op de concurrentiekracht en veerkracht van onze ondernemingen. In 
Vlaanderen bestaat er nog geen sense of urgency voor waterbevoorrading, zoals 
die er wel is voor wateroverlast. Het is daarom van belang dat Vlaanderen zijn 
gedrag verder blijft wijzigen: structureel verspilling vermijden, water sparen in 
tijden van overvloed en grondwatervoorraden beschermen.

Bij veel KMO’s zit nog een aanzienlijk potentieel om water te besparen en te 
hergebruiken. Door gebrek aan tijd of kennis blijft dat potentieel helaas vaak 
onderbenut. Met de oprichting van de LED H2O (LED staat voor Laagdrempelige 
Expertise- en Dienstverleningscentrum) in de provincie Antwerpen kunnen KMO’s 
op een laagdrempelige wijze beroep doen op de kennis aanwezig bij de Universiteit 
Antwerpen en de Karel de Grote Hogeschool. Momenteel zijn er al LED-werkingen 
operationeel in de provincies West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg.

De LED H2O ondersteunt KMO’s met gratis eerstelijnsadvies en begeleiding inzake 
invoering en/of verbetering van productie, zuivering of management van het 
bedrijfswater, inclusief bedrijfsbezoeken. Naast eerstelijnsadvies, is het ook 
belangrijk dat maatregelen effectief worden uitgevoerd en breed worden uitgerold. 
In dit opzicht organiseert Vlakwa/VITO open oproepen voor demonstratie- en 
disseminatieprojecten. Sinds 1 januari 2016 is het Vlaams Kenniscentrum Water 
(Vlakwa) een onafhankelijke afdeling van VITO. Vlakwa bundelt diverse 
(water)actoren in Vlaanderen. Ondernemers, onderzoekers, overheid en de 
watersector werken allemaal samen om versnippering in het waterbeheer tegen te 
gaan.



Via de demonstratie- en disseminatieprojecten krijgen bedrijven de kans om op 
laagdrempelige wijze duurzame technieken, materialen, concepten en systemen op 
het vlak van water te demonstreren in een industrieel relevante omgeving om zo de 
kinderziektes te ontgroeien. Hierdoor zal de marktpenetratie sneller kunnen worden 
gerealiseerd, gezien de markt veelal om ‘proven technology’ vraagt.

De kosten voor het project ‘Oprichting LED H2O in de provincie Antwerpen’ worden 
geraamd op 57.500 EUR. Deze kosten situeren zich voornamelijk in de subsidiëring 
van demonstratie-en disseminatieprojecten waarin ten minste één van de partners 
gevestigd is in de provincie Antwerpen (38.000 EUR). De loonkosten worden 
geraamd op 9.600 EUR voor UA/KdG en 7.500 EUR voor VITO. Tenslotte worden de 
projectkosten voor LED H20 geraamd op 2.400 EUR.

Voorgesteld wordt om voor de oprichting LED H2O in de provincie Antwerpen een 
bedrag van 50.000 EUR uit te trekken ten behoeve van de Vlaamse Instelling voor 
Technologisch Onderzoek (VITO).

 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 dat het project vorig jaar had, lanceert POM Antwerpen een 
nieuwe projectoproep. Tot eind september begin oktober 2018 kunnen de 
verenigingen van bedrijventerreinen en de 70 gemeentebesturen van de provincie 
Antwerpen een projectvoorstel indienen. Voorgesteld wordt om voor de financiering 
van deze nieuwe projectoproep een bedrag van 100.00 EUR uit te trekken ten 
behoeve van POM Antwerpen. 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 30 november 2019 toe te komen op de dienst economie en 
internationale samenwerking.

 AGHRANT. Expertiseopbouw en Europese samenwerking voor meer eco-
innovaties in land- en tuinbouw (deelbudget 77.050 EUR) - Erratum

In vergadering van 28 juni 2018 verleende de provincieraad goedkeuring aan de 
subsidie ten behoeve van de vzw Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW) voor 
het project ‘AGHRANT. Expertiseopbouw en Europese samenwerking voor meer 
eco-innovaties in land- en tuinbouw’.

In artikel 7 van het besluit van het provincieraadsverslag van 28 juni 2018 werd 
door een materiële vergissing een verkeerd subsidiebedrag toegewezen (70.050 
EUR ipv 77.050 EUR) aan de vzw PSKW. In de toelichting aan de provincieraad 
stond wel reeds het correcte bedrag (77.050 EUR) vermeld maar in het besluit is er 



een vergissing gebeurd. Op basis van de richtlijnen van de griffie dient deze 
materiële fout rechtgezet te worden met dit erratum.

 Co-financiering projecten detailhandel ‘Straat in het VIZIER’ en 
‘Baanbrekend winkelen – N10’. (deelbudget 41.300 EUR) – overdracht 
restmiddelen.

Binnen de dienst economie, innovatie en samenleven (DEIS) zijn momenteel 2 
detailhandelsprojecten lopende: EFRO-project ‘Straat in het VIZIER’ en Strategisch 
project ‘Baanbrekend winkelen-N10’. Om te voldoen aan de co-financieringseisen 
wordt gevraagd om hiervoor de restmiddelen van het verdeelkrediet economie aan 
te wenden. In een afzonderlijk verslag in provincieraadszitting van heden wordt aan 
uw raad goedkeuring gevraagd om deze middelen over te dragen naar het APB 
Provinciaal Secretariaat Europese Structuurfondsen (PSES).

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 6 september 2018.

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 50.000,00 EUR aan de Vlaamse Instelling 
voor Technologisch Onderzoek (project ‘Oprichting LED H2O’) vanuit het 
verdeelkrediet ‘subsidiëring van het provinciaal economisch beleid’ van het budget 
2018 ingeschreven onder budgetsleutel 0500/64900000 (ramingsnummer 
2018160135).

Artikel 2:
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 
2018 ingeschreven onder budgetsleutel 0500/64900000 (ramingsnummer 
2018160135).
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 30 november 2019 
toe te komen op de dienst economie en internationale samenwerking.

Artikel 3:
Artikel 7 uit het besluit van het provincieraadsverslag van 28 juni 2018 met 
betrekking tot de goedkeuring van een subsidie aan de vzw Proefstation voor de 
Groenteteelt (PSKW) voor het project ‘AGHRANT. Expertiseopbouw en Europese 
samenwerking voor meer eco-innovaties in land- en tuinbouw’ wordt ingetrokken 
en vervangen door volgend erratumartikel:

“Ingestemd wordt met een subsidie van 77.050,00 EUR aan vzw Proefstation voor 
de Groenteteelt (project ‘AGHRANT. Expertiseopbouw en Europese samenwerking 
voor meer eco-innovaties in land- en tuinbouw’), vanuit het verdeelkrediet 
‘subsidiëring van het provinciaal economisch beleid’ van het budget 2018 
ingeschreven onder budgetsleutel 0500/64900000 (ramingsnummer 2018160135).”


