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Interpellatie

Agenda nr. 6/2 Interpellatie in verband met een socio-economisch 
herstelplan voor de provincie Antwerpen, ingediend door 
Diederik Vandendriessche (Groen).

We leven in een nieuwe wereld, een wereld waarin we dag in dag uit rekening 
moeten houden met een onzichtbare vijand die de gezondheid van ons allen serieus 
kan aantasten. Onze provinciale diensten doen alles wat ze kunnen om op hun 
terrein de coronacrisis te bedwingen en daarvoor kunnen we hen niet genoeg 
bedanken. Ik wil nogmaals onze welgemeende appreciatie daarvoor onderstrepen.

Tijdens de vorige provincieraad van mei stelde ik al de vraag naar een eerste 
analyse van de financiële impact van de coronacrisis. Daarop kwam het antwoord 
dat het nog te vroeg was om een balans op te maken. We kunnen begrip 
opbrengen voor het feit dat niet meteen alle cijfers verzameld kunnen worden, 
maar tegelijkertijd willen we de deputatie ook oproepen om werk te maken van een 
aanzet voor een coronaherstelplan voor onze provincie.

Wat de financiële impact op provinciaal niveau betreft, zijn er twee pistes: enerzijds 
is er de impact van de crisis op de provinciale instellingen zelf, anderzijds de impact 
van de crisis op de inwoners en de bedrijven op het grondgebied van de provincie. 
Deze interpellatie focust hoofdzakelijk op de tweede piste.

Ondertussen zijn we meer dan drie maanden verder na het begin van de 
ingrijpende lockdown in maart. Gelukkig komen we op dit moment stilaan in een 
periode waarin de meeste activiteiten weer kunnen opstarten, maar het is duidelijk 
dat de schade in veel sectoren enorm is. Een afwachtende houding aannemen en 
gewoon toekijken hoe het virus nu verder evolueert en of er zich nu al dan niet een 
tweede golf aandient, lijkt ons niet de beste optie. We roepen op om met de 
provinciale bevoegdheden en hefbomen die we in handen hebben, een aantal lokale 
en bovenlokale actoren extra te ondersteunen.

Elk overheidsniveau kan een cruciale rol spelen om onze samenleving en de 
economie in de provincie Antwerpen er weer bovenop te helpen. Zoals collega 
Schoofs ook aanstipt in zijn interpellatie over het provinciaal groendomein De 
Schorre denken we vanuit onze fractie dat er nood is aan bijkomende investeringen 
in de lokale economie: als we kijken naar een provinciaal bevoegdheidsdomein 
zoals het bovenlokaal en regionaal toerisme, kunnen er verschillende actiepunten 
uitgerold worden om zwaar getroffen sectoren zoals de horeca, de eventsector en 
de podiumsector extra te ondersteunen.



Vorige week verscheen in de krant De Tijd een advertentie van de provincie West-
Vlaanderen, waarin gesteld werd dat de POM West-Vlaanderen 6,5 miljoen EUR 
versneld vrijmaakt om te investeren in concrete initiatieven op korte termijn. Op 
die manier wil men zoveel mogelijk bedrijven − op de eerste plaats de plaatselijke 
kmo’s en zelfstandigen − crisisbestendig maken. De typische kenmerken van de 
economie in de provincie Antwerpen en de economie in West-Vlaanderen zijn 
natuurlijk niet volledig te vergelijken, maar gewoon even de websites van de beide 
provinciale ontwikkelingsmaatschappijen bezoeken, levert toch wel een opvallend 
contrast op. Op de vernieuwde website van de POM Antwerpen staat er nergens 
een verwijzing naar mogelijke maatregelen in deze crisistijden, terwijl POM West-
Vlaanderen onder de noemer #samenondernemen in coronatijden een goed 
uitgewerkt relanceplan presenteert. Het gaat dan onder meer over de begeleiding 
van bedrijven om veilig weer op te starten, de mogelijkheid om een bedrijf 
financieel te laten doorlichten via een zogenaamde quick scan, de ondersteuning 
voor een digitale transformatie van kmo’s, de promotie van een modal shift op 
logistiek vlak en een promotiecampagne voor een boeiende zomervakantie in de 
eigen provincie, met extra ondersteuning voor B&B’s, restaurants enzovoort. Stuk 
voor stuk initiatieven die ondernemers en werknemers in onze provincie ook 
kunnen gebruiken bij hun dagelijkse activiteiten op de werkvloer.

We moeten de campagne van de West-Vlaamse POM natuurlijk niet zomaar 
blindelings kopiëren naar onze provincie, hoewel de economische noden 
ongetwijfeld op vele vlakken gelijklopen. Het gaat erom om werk te maken van een 
grondige analyse waar de belangrijkste problemen van onze bedrijven zich 
situeren. De Antwerpse POM en de dienst Economie van de provincie kunnen 
daarvoor een beroep doen op een uitgebreid netwerk van socio-economische 
partners. Vervolgens moet het mogelijk zijn om ook een kordaat coronaherstelplan 
voor de kmo’s in de provincie Antwerpen te presenteren. Een crisisperiode biedt 
immers ook kansen om onze economie op een nieuw spoor te zetten, bijvoorbeeld 
het spoor van een meer circulaire en minder vervuilende aanpak in het verlengde 
van de SDG’s. De zogenaamde Zomer van de Korte Keten, die nu wordt uitgerold 
ter ondersteuning van land- en tuinbouwbedrijven gericht op streekeigen 
producten, is al een eerste stap in de goede richting. We kijken uit naar meer 
provinciale initiatieven.

Vandaar onze vragen:
- Welke initiatieven zitten er in de pijplijn als onderdeel van een 

gecoördineerde socio-economische aanpak?
- Heeft de deputatie inmiddels een plan van aanpak opgemaakt voor een 

economisch relanceplan?


