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Agenda nr. 4/1 Budget 2020. Exploitatiebudget. Beleidsdomeinen Economie, 
Streekbeleid en Europa. ARK-code - 64902000 niet-
nominatieve subsidie 'Subsidiëring economie, innovatie en 
internationale samenwerking (V)'. Verdeling van krediet. 
Goedkeuring.

In bijgaand verslag wordt gevraagd in te stemmen met aanwending van het 
verdeelkrediet met als omschrijving ‘Subsidiëring economie, innovatie en 
internationale samenwerking’.

 Cleantech Antenne Provincie Antwerpen: de Wijk van Morgen 
(deelbudget 50.000 EUR)

APB Kamp C heeft de visie “De Wijk van Morgen” gelanceerd, een initiatief dat 
gesteund wordt door de bedrijven, het middenveld, de lokale overheden en de 
opleidings- en kenniscentra rond duurzaam bouwen van de provincie Antwerpen. 
De Wijk van Morgen is het innovatieplatform voor de bouwsector in Vlaanderen. Op 
dit digitaal platform worden de nieuwste ontwikkelingen uit de bouwsector getoond. 
Hier worden mensen en bedrijven met elkaar in contact gebracht en hier wordt 
kennis gedeeld. Op de portaalsite www.dewijkvanmorgen.be staat een uitgebreid 
aanbod aan goede voorbeelden, relevante blogs, who-to-follow on twitter en een 
digitaal infoloket. Door de werking van dit platform en daarmee provinciale invulling 
gevend aan de cleantech (innovatie) cluster, heeft Kamp C een voorsprong 
gekregen op het gebied van circulair bouwen, circulair aanbesteden, 3D printen in 
de bouw. Hierdoor is de Antwerpse en Vlaamse bouwsector meer betrokken bij 
innovatie en krijgen zij de kans om zaken toe te passen in de praktijk.

Het is belangrijk om de werking van dewijkvanmorgen.be te continueren, omdat 
dat precies hetgeen is waarmee Kamp C zich kan onderscheiden in Vlaanderen. 
Kamp C zal zich met dit platform blijvend op de digitale kaart zetten zodat zij hun 
missie van onafhankelijke en toonaangevende actor in de duurzame bouwwereld 
verder kunnen zetten. Om het platform levend te houden met interessante en 
inspirerende voorbeelden uit en voor de bouwsector vraagt Kamp C, een provinciale 
bijdrage van 50.000 EUR per jaar voor de budgetjaren 2019, 2020 en 2021. Het 
gevraagde subsidiebedrag van 50.000 EUR van het budgetjaar 2020 voor het 
project ‘Cleantech Antenne Provincie Antwerpen: de Wijk van Morgen’ zal worden 
aangewend om de personeelskosten van één VTE projectmedewerker (geraamd op 
74.300 EUR) deels te bekostigen.

http://www.dewijkvanmorgen.be


Voorgesteld wordt om voor het project ‘Cleantech Antenne Provincie Antwerpen: de 
Wijk van Morgen’ een bedrag van 50.000 EUR te voorzien op het budget 2020 ten 
behoeve van APB Kamp C.

 Project ‘Antwerp.SRL’ (deelbudget 30.000 EUR)

Antwerp Smart Region Link vzw (Antwerp.SRL) is een netwerkorganisatie waarin de 
kruisbestuiving tussen kenniswerkers (Universiteit Antwerpen), beleidsmakers en 
ondernemers (Voka) centraal staat. De bedoeling is actief bij te dragen tot de 
ontwikkeling van een competitief en innovatief ecosysteem in de Antwerpse regio, 
middels enerzijds het ruim bekend maken van samenwerkingsopportuniteiten 
tussen bedrijven en de universiteit, en anderzijds het identificeren en stimuleren 
van economische groeipolen waarnaar valorisatiegericht wetenschappelijk 
onderzoek kan georiënteerd worden.

Onderzoekers die willen valoriseren moeten in Antwerp.SRL een breed netwerk van 
bedrijven uit de regio’s Antwerpen, Mechelen en Kempen vinden. Bedrijven moeten 
in Antwerp.SRL een platform vinden dat hen toelaat hun verwachtingen en noden 
met betrekking tot de ontwikkeling van nieuwe diensten of producten kenbaar te 
maken aan academische onderzoekers die het potentieel hebben hen de 
oplossingen te bieden. Aangezien het academisch onderzoek per definitie streeft 
naar bundeling van kennis, wordt daarbij bij voorkeur gekeken naar samenwerking 
met andere kennisinstellingen en onderzoekscentra gelegen in dezelfde regio.

Hiermee sluit het model dat Antwerp.SRL voor ogen heeft meteen perfect aan bij de 
triple-helix strategie voor regionale economische ontwikkeling (kennisinstellingen-
overheid-bedrijfsleven) die ook door de Vlaamse overheid als leidraad wordt 
genomen. Aangezien de provincie Antwerpen het overheidsniveau is dat het nauwst 
aansluit bij de geografische omschrijving van onze doelgroep, is de provincie de 
meest aangewezen en logische partner om een triple-helix model vorm te geven. 
Met de POM Antwerpen wordt reeds intensief samengewerkt voor de uitbouw van 
het Wetenschapspark Universiteit Antwerpen in Niel.

Antwerp.SRL vzw organiseert een brede waaier aan evenementen, van 
generalistische tot meer toegespitste thema-evenementen. Tevens zal gestart 
worden met de voorbereiding van een tweede ‘Antwerp Innovation Night’. De 
eerste editie vond plaats in het Provinciehuis op 16 december 2019, met meer dan 
300 aanwezigen uit het Antwerpse innovatie-ecosysteem. Dr. Paul Stoffels (hoofd 
R&D van Johnson & Johnson) was de keynote spreker en Prof. Pierre Van Damme 
(UAntwerpen) ontving een award in de categorie ‘Achieved’.

De kosten voor het project ‘Antwerp.SRL’ worden geraamd op 60.000 EUR. Deze 
kosten zijn verdeeld onder personeelskosten (loonkost voor coördinator/expert 
marketing & communicatie) en kosten verbonden aan het organiseren van 
evenementen & marketingcommunicatie. 

Voorgesteld wordt om voor het project ‘Antwerp.SRL’ een bedrag van 30.000 EUR 
te voorzien ten behoeve van de vzw Antwerp Smart Region Link. 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 september 2021 toe te komen op de Dienst 
Economie, Innovatie en Samenleven.

 Ondersteuning LED H2O en Vlakwa Open oproep voor demonstratie-
en disseminatieprojecten (deelbudget 78.000 EUR)



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. 
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. Nochtans hebben de extreme hitteperiodes ons 
allen met de neus op de feiten gedrukt. 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 in 2018 van de LED H20 (LED staat voor 
Laagdrempelige Expertise- en Dienstverleningscentrum Water) in de provincie 
Antwerpen kunnen KMO’s op een laagdrempelige wijze beroep doen op de kennis 
aanwezig bij Universiteit Antwerpen. De LED H20 ondersteunt KMO’s met gratis 
eerstelijnsadvies en begeleiding inzake invoering en/of verbetering van productie, 
zuivering of management van het bedrijfswater, inclusief bedrijfsbezoeken.

Naast dit eerstelijnsadvies is het ook belangrijk dat maatregelen effectief worden 
uitgevoerd en breed worden uitgerold. In dit opzicht organiseert Vlakwa open 
oproepen voor demonstratie- en disseminatieprojecten. Via deze demonstratie- en 
disseminatieprojecten krijgen consortia van 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. Elk 
bedrijfsconsortium bestaat uit minstens één probleembezitter en één aanbieder van 
een innovatieve vinding. De bedrijven zijn bij voorkeur KMO’s maar grote 
ondernemingen kunnen ook deelnemen mits belangrijke economische return naar 
de KMO’s. Voor de onafhankelijke validatie van de resultaten maakt minimum één 
kennisinstelling deel uit van het consortium.

De consortia van bedrijven ontvangen – na goedkeuring van hun project door 
Vlakwa en provincie Antwerpen - voor de uitvoering van de demonstratie- en 
disseminatieprojecten een steunbedrag van 66% van de subsidiabele projectkosten. 
Het maximale steunbedrag per project is geplafonneerd tot 66.000 EUR. De eigen 
inbreng die de bedrijfsconsortia voorzien, bedraagt aldus minimaal 34%. 

Met het subsidiebedrag van 78.000 EUR draagt de provincie Antwerpen bij tot de 
tweeledige doelstelling van het Vlakwa-project. Voor de eerste doelstelling (‘gratis 
eerstelijnsadvies’) wordt een provinciale tussenkomst voorzien van 12.000 EUR. 
Voor de tweede doelstelling (‘cofinanciering van demonstratie- en 
disseminatieprojecten’) wordt een provinciale tussenkomst voorzien van 66.000 
EUR. Dit laatste stelt de provincie Antwerpen in staat om minstens één 
demonstratieproject te financieren. 

Voorgesteld wordt om voor de ondersteuning van de LED H20 voor de Provincie 
Antwerpen en de Vlakwa Open Oproep een bedrag van 78.000 EUR uit te trekken 
op het budget 2020 ten behoeve van de Vlaamse Instelling voor Technologisch 
Onderzoek (VITO).

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 7 mei 2020.



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 APB KAMP C (project 
‘Cleantech Antenne Provincie Antwerpen: de Wijk van Morgen’) vanuit het 
verdeelkrediet ‘Subsidiëring economie, innovatie en internationale samenwerking 
(V) van het budget 2020 ingeschreven onder ARK-code 64902000, ARK-
omschrijving: niet-nominatieve subsidies (ramingsnummer MJP000429).

Artikel 2:
Ingestemd wordt met een subsidie van 30.000,00 EUR aan vzw Antwerp Smart 
Region Link (project ‘Antwerp.SRL’) vanuit het verdeelkrediet ‘Subsidiëring 
economie, innovatie en internationale samenwerking (V) van het budget 2020 
ingeschreven onder ARK-code 64902000, ARK-omschrijving: niet-nominatieve 
subsidies (ramingsnummer MJP000429).
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 september 2021 
toe te komen op de Dienst Economie, Innovatie en Samenleven.

Artikel 3:
Ingestemd wordt met een subsidie van 78.000,00 EUR aan de Vlaamse Instelling 
voor Technologisch Onderzoek (project ‘Ondersteuning LED H2O en Vlakwa Open 
oproep demonstratie- en disseminatieprojecten’) vanuit het verdeelkrediet 
‘Subsidiëring economie, innovatie en internationale samenwerking (V) van het 
budget 2020 ingeschreven onder ARK-code 64902000, ARK-omschrijving: niet-
nominatieve subsidies (ramingsnummer MJP000429).


