
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 4 december 2020

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Kathleen Helsen Telefoon: 03 240 52 40

Agenda nr. 2/2 APB Kamp C. Meerjarenplan 2020-2025 en Kredieten 2021. 
Goedkeuring.

Door uw raad werd in vergadering van 26 september 2013 de oprichting van het 
autonoom provinciebedrijf Kamp C goedgekeurd. Dit provinciebedrijf werd met 
ingang van 1 januari 2014 operationeel.

Het autonoom provinciebedrijf heeft als kernopdracht:
 
“Kamp C is de partner voor burgers, bouwprofessionelen en lokale overheden voor 
de ondersteuning van de transitie naar een duurzame samenleving. Bij Europese 
projecten op het vlak van duurzaamheid en innovatie moet Kamp C zich aanbieden 
als partner zodat geen opportuniteiten verloren gaan. Kamp C zet zich in om 
genoemde doelgroepen te activeren en hen hierin verder te begeleiden.

Kamp C plant acties om alle (technische) leerkrachten en hun leerlingen te 
bewegen een bezoek te brengen aan het domein. Het bedrijf werkt verder aan de 
bewustwording van de burger met betrekking tot duurzaamheid en stimuleert de 
lokale overheden tot het definiëren en uitvoeren van ambitieuze klimaatplannen. 
Daarnaast behoort het in stand houden van een geactualiseerde tentoonstelling tot 
de vaste acties. Als educatief centrum zal Kamp C bijdragen dat 
bouwprofessionelen, van metser tot architect, een goed en actueel onderwijs 
genieten en zich bewust worden van de noodzaak tot duurzaam bouwen.

Kamp C brengt internationale innovatie binnen de bouw naar de Vlaamse 
bouwsector en ondersteunt de bedrijven in hun transitie. Verder ondersteunt Kamp 
C de lokale overheden, intercommunales en energiehuizen met de uitvoering van 
hun ambities op het gebied van Energie en Klimaat.

Kamp C zet verder in op het bereiken van een hogere graad van bezetting op het 
gebied van zaal- en kantoorverhuur, alsook op de verdere uitstraling van het 
domein en zijn gebouwen. Een slimme specialisatiestrategie veronderstelt een 
positionering van de provincie om te komen tot een kritische massa om 
internationaal competitief te zijn. Om deze kritische massa te realiseren, is ook 
internationale en grensoverschrijdende samenwerking noodzakelijk. De provincie 
Antwerpen wil een breed gedragen samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven 
en kennisinstellingen bewerkstelligen. De provincie kan hierin (afwisselend) 
initiator, facilitator of regisseur zijn. De kernfocus blijft het creëren van een kader 
waarin de provinciale economische structuur zich kan ontplooien en het creëren van 
een arbeidsmarkt met kansen voor iedereen.



De reikwijdte en de slagkracht van Kamp C trachten te vergroten door 
samenwerkingen en participaties aan te gaan, waardoor de snelheid van de 
transitie naar een duurzame samenleving kunnen beïnvloeden.”

De beheersovereenkomst bepaalt onder meer dat de deputatie jaarlijks aan de 
provincieraad het meerjarenplan van het APB ter goedkeuring voorlegt. Tevens 
wordt de jaarlijks vaststelling van de kredieten voor het komende werkingsjaar 
voorgelegd aan de provincieraad.
In het meerjarenplan worden de financiële consequenties voor de genomen 
beleidskeuzes opgenomen. De financiële documenten zijn digitaal toegevoegd.

In de kredieten 2021 is een budgettaire personeelsbehoefte van 28,4 VTE voorzien. 
Een organogram is digitaal toegevoegd.

De jaarlijkse dotatie, die door het provinciebestuur ten behoeve van het autonoom 
provinciebedrijf dient voorzien te worden om haar missie en activiteiten te 
ontwikkelen bedraagt in het meerjarenplan :

- 2021 : 1.340.786,00 EUR

- 2022 : 1.367.592,00 EUR

- 2023 : 1.394.766,00 EUR

- 2024 : 1.422.618,00 EUR

- 2025 : 1.450.956,00 EUR

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 12 november 2020.

Het ontwerp van het meerjarenplan 2020-2025, kredieten 2021 van het autonoom 
provinciebedrijf werd door de raad van bestuur van het APB vastgesteld op 26 
november 2020.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de artikelen 225 tot 237 van het provinciedecreet;

Gelet op het provincieraadsbesluit van 26 september 2013 houdende goedkeuring 
van de statuten van het autonoom provinciebedrijf Kamp C;

Gelet op de beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf Kamp C;

Gelet op de vaststelling van het meerjarenplan 2020 -2025 en de kredieten 2021 
door de raad van bestuur van het APB Kamp C  in zitting van 26 november 2020;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1:
Goedgekeurd wordt het meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2021 van het 
autonoom provinciebedrijf Kamp C.

Artikel 2:
Goedgekeurd wordt dat het autonoom provinciebedrijf Kamp C voor de realisatie 
van de doelstellingen in 2021 een dotatie van 1.340.786,00 EUR zal ontvangen.




