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VOORWOORD
Voor de POM Oost-Vlaanderen was 2017 in veel opzichten een bijzonder jaar. Zo was de eerste spadesteek op Eiland Zwijnaarde eindelijk het begin van de definitieve ontwikkeling van het bedrijventerrein.
En zorgde de eerste rit van de ‘biertrein’ ervoor dat er op termijn vijfduizend vrachtwagens per jaar van de
weg gehaald zullen worden.
Twee sprekende voorbeelden van hoe de projecten van de POM wezenlijk een verschil kunnen maken.
Een verschil voor onze economie, een verschil voor onze maatschappij. En daar doen we het tenslotte
allemaal voor.
Maar ook twee voorbeelden van hoe samenwerken met verschillende partnerorganisaties tot heel concrete
realisaties kan leiden. En net in die samenwerking zit de kracht van de POM-werking, want constructief
samenwerken maakt de som van de delen zoveel groter. En ook daarop willen we met de POM blijven
inzetten.
Maar terugblikken op 2017 kan ook niet zonder voorbij te gaan aan veranderingen op bestuurlijk niveau
waarmee we te maken kregen. Na het stopzetten van de werking van de RESOC’s nam onze raad van bestuur afscheid van de vier RESOC-voorzitters, waardoor het aantal bestuurders herleid werd van 22 naar
18. We verwelkomden ook Martine Verhoeve, die als gedeputeerde bevoegd voor economie het voorzitterschap van Geert Versnick overnam. En binnen de organisatie gebeurden een aantal wissels, waardoor we
kunnen spreken over een nieuwe start in 2018.
In dit activiteitenverslag wordt per werkdomein gefocust op een (of enkele) projecten waarover in 2017
substantieel nieuws te melden viel. Aangezien de meeste POM-projecten over meerdere jaren lopen,
belicht dit verslag vaak deelaspecten van een groter geheel. En dan verdienen die eerste spadesteek op
Eiland Zwijnaarde en die eerste rit van de biertrein toch wel een aparte en bijzondere vermelding.

Martine Verhoeve						Dieter Geenens
voorzitter
						wnd. algemeen directeur
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10 Bedrijvencentra:
• 241 starters/bedrijven
• 1.015 arbeidsplaatsen
Project Activeringsteams afgewerkt:
983 ha onbenutte percelen geactiveerd

Betrokkenheid bij 4
energie-initiatieven op
bedrijventerreinen

Ondersteuning uitvoering
BTM op 2 locaties

Eiland Zwijnaarde:
1ste spadesteek bedrijven
GTBC Melsele:
• Agrarische zone 100% toegewezen
• Para-agrarische zone in de markt gezet
Provinciale antenne
Vlaams Kennisnetwerk BTM

20.000 m² kwalitatief aanbod voor
startende en groeiende bedrijven

Ondersteuning promotie biogebaseerde economie

• EU-projecten SEL & ‘Energieke Bedrijven’
• Vlaanderen-project ESCO4OVL

Co-creatieproject bedrijvencentrum BC 2.0

EU-project Carbon2Value

Lerende organisatie:
individuele en collectieve opleidingen

Demonstratie goederentrein
‘de Biertrein’

EU-project IWTS 2.0:
modal shift naar binnenvaart

EU-project De Blauwe Keten:
• marktanalyse
• selectie pilootproject

Teamspirit
15 medewerkers

Verhoogde exposure:
10 nieuwsbrieven / 4 events

Innovatief concept LTEC
(Logistics Test &
Education Center)
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Ontwikkelingsprojecten & Bedrijvencentra
Start verkoop gronden op Eiland Zwijnaarde

OK

۷

Verwerving van 55 ha grond in Melsele
Afwerken inventarisatie onbenutte gronden op bedrijventerreinen + onderzoek 150 ha potentiële revitalisering

۷

Minimum 5 projecten revitalisering bedrijventerreinen

۷

BTM+

OK

6 BTM-businessplannen in uitvoering

Minimum 3 clusterprojecten in uitvoering

OK

Logistiek

!!!

OK

Bereiken milestone project Blauwe keten: 'Opmaak van een
beslissingskader voor de selectie van 1 business case'

۷

Afronden businessplan opstart LTEC

۷
OK

!!!

NOK

!!!

۷
۷

!!!

NOK

!!!

NOK

۷

OK
75% van de output is in samenwerking met de partners
gerealiseerd

۷
۷

Disseminatie van promotiemateriaal is gerealiseerd

OK
Evaluatie & validatie modal shift projecten:
a) evaluatie nieuwe goederenlijn per spoor
b) investeringsmodel modal shift binnenvaart

!!!

!!!

NOK

۷
OK

Uitbouwen investeringsfonds (min. break-even) in functie van
gekozen strategie
Administratief correcte documentering bestuursorganen (timing +
inhoud agenda-documenten-verslagen + ondersteuning)
Juridische optimalisatie POM-dossiers

NOK

۷

Disseminatie acties rond e-commerce:
a) aanmaak informatiefolder
b) gemeenschappelijk best practices event

۷
۷

NOK

NOK

۷

OK
6 projectaanvragen ingediend

۷

۷

POM als lerende organisatie: 2 collectieve en per persoon 2
individuele opleidingen
POM-werking maximaal extern gefinancierd

NOK

!!!

۷

۷

Verhoogde exposure van de POM (10 persberichten / 4
reportages / 10 nieuwsbrieven)

Werking BC's: minimum break-even
Bezetting BC's: minimum 85%

۷

Modal shift: minimum 5 goederenstromen detecteren

Operationele ondersteuning

OK
20.000 m² kwalitatief aanbod voor startende en groeiende
bedrijven

۷

Minimum 25% externe financiering (= financiële efficiëntie)
Exposure: uitstraling van het project (frequentie lokaal,
regionaal of nationaal/j)

NOK

۷
۷

Participatie in 6 energieprojecten

Innovatie

!!!

!!!

NOK

۷
۷
۷
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ONTWIKKELINGSPROJECTEN
& BEDRIJVENCENTRA

De POM creëert ruimte voor ondernemen door duurzame bedrijventerreinen te ontwikkelen en
onbenutte bedrijfsgronden te activeren. Ook door individuele bedrijfsruimte voor jonge starters
aan te bieden, creëert de POM ruimte voor ondernemen.
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Uitgifte zuid - Op 08/11/2017 werd de eerste spadesteek gegeven voor het bedrijf Mainfreight.
Mainfreight bouwt op TechLane Ghent Logistics een logistiek crossdock voor distributie van goederen.
Het gebouw zal in gebruik genomen worden in het voorjaar van 2018. Mainfreight zal hier honderd mensen
tewerkstellen.
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ONTWIKKELING TECH LANE GHENT (i.o.v. Provincie Oost-Vlaanderen)
In het zuiden van Gent en in de onmiddellijke nabijheid van de verkeerswisselaar E17/E40 ontwikkelt de
POM, samen met verschillende partners, het 57 ha groot regionaal bedrijventerrein Eiland Zwijnaarde.
Door de ligging van het terrein tussen de ringvaart en het Scheldekanaal gaat de keuze voor toekomstige
bedrijvigheid deels uit naar watergebonden logistiek. Daarnaast is het terrein ook uitstekend gelegen voor
kennis- en innovatieve bedrijven. Dankzij de aanwezigheid van de universiteit en vele onderzoeksinstellingen is Gent immers een aantrekkingspool voor deze bedrijven (www.techlane.be).
Het beheer van dit strategisch bedrijventerrein gebeurt door de POM en Alinso. In 2017 werd volgende
vooruitgang geboekt in de ontwikkeling van het terrein:

Referentieproject

Het eerste verkoopcontract werd getekend tussen Eiland Zwijnaarde nv en Alinso nv. Het referentieproject
werd verwerkt in de verkoopvoorwaarden.

Beheer

Het beheer werd vormgegeven door het opnemen van een gezamenlijke verantwoordelijkheid, vastgelegd
tussen Eiland Zwijnaarde nv, de nog op te richten vzw en de bedrijven. De verantwoordelijkheden werden
vastgelegd in de statuten van de vzw, de beheersovereenkomst tussen de vzw en Eiland Zwijnaarde nv en
het verkoopcontract tussen Eiland Zwijnaarde nv en de koper van de grond.

Duurzaamheid

In het verkoopcontract is een clausule opgenomen die verplicht om BREEAM- of gelijkwaardig gecertificeerd te bouwen, met een minimum niveau van BREEAM very good en een excellent niveau voor energie.

Energie

De aandeelhouders van Eiland Zwijnaarde nv willen het terrein zo energieneutraal mogelijk maken. Een
windmolen produceert duurzame energie en deze wordt zoveel mogelijk op het terrein zelf gebruikt. Er
wordt een offerteaanvraag voor de uitvoering van deze strategie uitgewerkt die drie deelopdrachten zal bevatten: (1) uitwerking vergunningsaanvraag voor een windturbine en voeren van alle communicatie daaromtrent, (2) uitwerken energiestrategie en (3) uitwerken van een businessmodel voor die energiestrategie.

Mobiliteit

Het terrein streeft naar een 50-50 modal split. Dit wil zeggen dat slechts de helft van de bezoekers en/of
personeel met de wagen op het terrein zal kunnen. Voor deze helft worden collectieve parkings ontwikkeld.
Voor de andere helft worden alternatieve modi voorzien.

Aanleg infrastructuur

De aanleg van de hoofdinfrastructuur werd in maart 2017 gestart en loopt volop.
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Grondpositie Eiland Zwijnaarde

Eiland Zwijnaarde nv verkocht 32.959,07 m² gronden aan Alinso nv die als ontwikkelaar voor Mainfreight nv
optreedt. In oorsprong was 14.558,35 m² van deze gronden eigendom van de POM. Eiland Zwijnaarde nv
zal deze gronden aan de POM vergoeden in 2018, samen met een a rato vergoeding voor de gronden van
de POM die onder de infrastructuur vallen. Alinso nv betaalt de gronden na oplevering van de infrastructuur.

Newco

De POM stapte eind 2017 uit het samenwerkingsverband rond Newco in ruil voor de lead in de ontwikkeling
van een parkgebouw. Capture, een onderzoeksgebouw annex incubator van de Ugent, werd voorgesteld
als eerste realisatie in het gebied van Newco.

ONTWIKKELING GLASTUINBOUWCLUSTER BEVEREN MELSELE
(i.o.v. Provincie Oost-Vlaanderen)

In Melsele ontwikkelt de POM een glastuinbouwzone, bedoeld voor glastuinbouwbedrijven die in een verregaand samenwerkingsverband willen stappen. Naast 31 ha netto glasoppervlakte wordt ook een aansluitende landbouwaanverwante zone van 7 ha gerealiseerd, bestemd voor bedrijven met een activiteit die aan
glastuinbouw verwant is. Alle noodzakelijke nutsinfrastructuur en een onderling warmtenetwerk wordt voorzien. De POM levert deze inspanningen omdat de glastuinbouw een belangrijke economische sector is die
op een beperkte landbouwoppervlakte voor een grote toegevoegde waarde zorgt en heel wat rechtstreekse
en onrechtstreekse tewerkstelling genereert. Het clusteren van glastuinbouwbedrijven biedt daarenboven
voordelen op ruimtelijk vlak, op vlak van milieu en vanuit bedrijfseconomisch perspectief.
In 2017 werd volgende vooruitgang geboekt in de ontwikkeling van de glastuinbouwcluster:
>		Het PRUP van oktober 2016 werd aangevochten bij de Raad van State door een buurtcomité, de gemeente Beveren en het OCMW van Beveren. De schorsingsaanvraag werd verworpen, de aanvraag
rond de vernietiging van het PRUP loopt nog.
> De POM nam in september 2017 de onteigeningsprocedure van de provincie Oost-Vlaanderen over en
stelde het onteigeningsplan voorlopig vast. Het openbaar onderzoek werd in november gevoerd en de
bezwaren behandeld in december 2017.
> De overeenkomsten rond het (biologisch) beheer van de gronden in eigendom van de POM met het
PCG werden verlengd.
> De vrederechter bevestigde in een zaak tegen een pachter, die ten onrechte meende dat het voorkooprecht hem diende aangeboden te worden, dat de POM aankocht in hoofde van algemeen belang.
> De nutsmaatschappijen Eandis en Fluxys maakten een offerte op voor de elektrische aansluiting en de
gasaansluiting van het gebied.
> De telers stelden een deskundige energie en inrichting aan en maakten een ontwerp van het gebied.
> Interwaas zette in 2016 de samenwerking met de POM rond dit terrein on hold. Er werden nog geen
formele stappen gezet om de samenwerking te beëindigen.
17

18

BEK ASSENEDE/ZELZATE (i.s.m. Provincie Oost-Vlaanderen)
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen duidde in Oost-Vlaanderen vier bijzondere economische knooppunten (BEK) aan. De Provincie kreeg de opdracht om de ontwikkelingsmogelijkheden van deze BEK's
uit te werken. Een belangrijk knelpunt voor het BEK Assenede/Zelzate is de aansluiting van het gebied op
de hogere wegenis. Samen met de andere betrokken overheden wordt de ontwikkeling van het regionaal
bedrijventerrein en de oplossing van de ontsluiting onderzocht. De POM is daarbij betrokken in functie van
de latere uitvoering van de ontwikkeling.
> In overleg tussen de gemeenten Zelzate, Assenede, de provincie Oost-Vlaanderen, de POM, Veneco
en de kabinetten van de ministers Weyts en Schauvliege werd de ontwikkeling van dit gebied onderzocht.
> Een voorstel rond de ontsluiting van het gebied, als basisvoorwaarde voor ontwikkeling, wordt besproken met Agentschap Wegen en Verkeer.

ACTIVERINGSTEAMS (i.o.v. Agentschap Innoveren en Ondernemen)
Het project Activeringsteams dat het inventariseren en activeren van onbenutte percelen op bedrijventerreinen tot doel had, werd afgewerkt tegen 30/05/2017 en de eindrapportage werd opgemaakt.
> Globale inventarisatie en onderzoek visie gemeentebesturen: terreinbezoek en contactname in alle
gemeenten afgerond (2.553 percelen bezocht met totale oppervlakte 2.237 ha).
> Onderzoek bedrijven en contact eigenaars, opmaak analyse van de knelpunten: focus op percelen met
status ‘onduidelijk’. Bij het afsluiten van het project is voor alle geïnventariseerde percelen duidelijk
waarom ze niet benut zijn.
> Alle informatie verwerkt in GIS en geïntegreerd in Vlaamse inventaris bedrijventerreinen, die erkend is
als authentieke bron.
> Uit de eindrapportage blijkt dat 874 percelen (34% van de geïnventariseerde percelen) met een totale
oppervlakte van 983 ha (44% van de totale geïnventariseerde oppervlakte) werden geactiveerd.
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PROJECT PLANOLOGISCHE RUIL

(i.o.v. Agentschap Innoveren en Ondernemen, i.s.m. Provincie Oost-Vlaanderen)
Het doel van het project is om een andere bestemming te geven aan gronden die planologisch bestemd
zijn voor bedrijvigheid, maar waarvan uit onderzoek blijkt dat het niet mogelijk of aangewezen is om ze
voor deze bestemming te gebruiken. Daarnaast is het de bedoeling om te zoeken naar een andere (betere)
locatie voor de oppervlakte met bestemming ‘bedrijvigheid’ die verloren gaat. Dit betekent dat hier een soort
planologische ruil gerealiseerd wordt door de opmaak van provinciale RUP's. De POM heeft het project geïnitieerd, de subsidies aangevraagd, zorgt voor de vooruitgang van de verschillende projecten en volgt alles
op, terwijl de RUP's worden opgemaakt door de dienst Ruimtelijke Planning van de Provincie.

Evergem – Westbeke

> Samenwerkingsovereenkomst tussen Provincie en gemeente.
> Voorwerp: opmaak van een gekoppeld PRUP voor desaffectatie van Westbeke en realisatie van een
lokaal bedrijventerrein aan Bentexsite.
> Methodiek: PRUP met twee deelplannen.
> Intercommunale Veneco maakt in opdracht van gemeente Evergem een inrichtingsplan op voor
Bentexsite ter voorbereiding van opmaak RUP; Veneco had reeds overleg met de eigenaars van de
gronden. Eind 2017 werd een voorstel van plan afgeleverd dat als basis kan dienen voor het RUP.

Denderleeuw – E5-mode

> Overleg met gemeente en Afdeling Vastgoedtransacties VDAB.
> Opmaak proces- en startnota. De startnota is opgemaakt op basis van volgende nieuwe bestemmingen:
gemengd openruimtegebied, deel gebied voor handel (bestaande handelsruimtes), deel zone voor
gemeenschapsvoorzieningen (site VDAB).
> Openbaar onderzoek van 02/10/2017 tot en met 30/11/2017. In het kader van dit openbaar onderzoek
werd een infomarkt en infovergadering georganiseerd in oktober 2017.

Herzele – Borsbeke

> Gemeente gaat akkoord met voorstel van planologische ruil.
> Gunning opdracht aan Vlaamse Landmaatschappij voor uitvoeren van planologische ruil.
Overleg met VLM in functie van praktische afspraken gemaakt over uitvoeren planologische ruil.
> Opmaak alternatievenonderzoek voor nieuwe locatie kmo op vraag van Ruimte Vlaanderen. Bij bespreking van concept-inrichtingsnota ‘visie grondruil en alternatievenonderzoek’ met alle betrokken actoren,
bleek dat nog bijkomende alternatieve locaties moeten onderzocht worden.

Moerbeke – Suikerfabriek

> Gestart met opmaak screening en PRUP na goedkeuring masterplan voor bepaling nieuwe bestemming.
> PRUP werd voorlopig vastgesteld op 21/06/2017, openbaar onderzoek van 07/08/2017 tot en met
05/10/2017. In het kader van dit openbaar onderzoek werd een buurtmoment georganiseerd in
augustus 2017.
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PROJECT PLANOLOGISCHE RUIL
1 Evergem – Westbeke
2 Denderleeuw – E5-mode

4
1

3 Herzele – Borsbeke
4 Moerbeke – Suikerfabriek
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LOPENDE (HER)ONTWIKKELINGEN
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1 Project Oude Briel – Baasrode & Alvatsite

4

2 Burchtdam – Ninove
3 Ruien – Kluisbergen

1

4 Westakkers – Sint-Niklaas
5 ECA-site – Assenede

3
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LOPENDE PROJECTEN (HER)ONTWIKKELINGEN
Project Oude Briel – Baasrode (i.s.m. Provincie Oost-Vlaanderen & Waterwegen en Zeekanaal nv)
De Provincie Oost-Vlaanderen, de Vlaamse Waterweg nv en de POM werken samen om het gebied Oude
Briel in Baasrode om te vormen tot een duurzaam en kwalitatief bedrijventerrein, met veel aandacht voor
de leefbaarheid van de omwonenden, mobiliteit en ruimte voor groene maatregelen. Dit project moet leiden
tot een watergebonden bedrijventerrein, gezien de ideale ligging aan de Schelde.
> De POM is projectcoördinator en organiseerde acht projectgroepvergaderingen.
> Uitbreiding bestaande organisatiestructuur met vertegenwoordigers Dendermonde, Buggenhout en
Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en een werkgroep mobiliteit.
> Opmaak MOBER door studiebureau Vectris voor ontdubbelingsweg Mandekensstraat.
> Onderhandelingen met AWV en met NMBS en Infrabel in functie van mobiliteit (spoorlijn 52).
> Opmaak PRUP voor deelgebied 1 werd verdergezet (plenaire vergadering op 05/09/2017).
> Stad Dendermonde zal afzonderlijk RUP opmaken voor de Vitamex-site in functie van wonen.
> Communicatie: (1) organisatie persmoment op 27/06/2017 en (2) de POM is permanent contactpunt.

Alvatsite (i.s.m. Provincie Oost-Vlaanderen)
Aansluitend aan het project Oude Briel bevindt zich de onbenutte en sterk vervuilde site Alvat. Om de
toekomstige invulling van de site te bepalen werd een masterplan opgemaakt waardoor het eigenaarschap
van de site onduidelijk is en onderzocht moet worden.
> Opmaak masterplan Alvat door studiebureau Maat-ontwerpers: afgewerkt in december na tweemaal 		
organisatie ‘Atelier Alvat’. Resultaat: charter met vijftien basisprincipes voor de ontwikkeling van de site.
De POM maakte deel uit van de begeleidingsgroep.
> Eind 2017 bleek dat het faillissement van de Alvatsite werd afgesloten.

Burchtdam – Ninove (brownfieldconvenant) (i.s.m. Provincie Oost-Vlaanderen)
De site Burchtdam is gelegen langs de Dender in Ninove en omvat een greenfield, een brownfield (ex-site
Fabelta) en de onbenutte gebouwen van Barry Yarns. In functie van de herontwikkeling van de site en de
knelpunten daarbij, heeft de POM samen met de eigenaar een brownfieldconvenant aangevraagd. Het
convenant werd afgesloten in 2015 en de POM is actor.
> Evolueert in richting van stadsontwikkeling met vooral wonen.
> De POM volgt stuurgroepvergaderingen op in functie van brownfieldconvenant.
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voor de verlaten electriciteitscentrale in

RUIEN
24/02/2015

Elektriciteitscentrale Ruien
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Ruien – Kluisbergen (brownfieldconvenant) (i.s.m. Provincie Oost-Vlaanderen)
Sinds de stopzetting van de elektriciteitscentrale van Ruien onderzoekt de Provincie Oost-Vlaanderen
de potenties van deze site voor de herontwikkeling tot een duurzaam watergebonden bedrijventerrein.
De POM is regisseur in het brownfieldconvenant en neemt een rol op in functie van expertise in logistiek,
duurzaamheid, beheer en energie.
>		NV Global Herpelgem is eigenaar.
> Brownfieldconvenant werd afgesloten in 2017 en de eerste stuurgroepvergadering vond plaats op
06/11/2017.

Westakkers – Sint-Niklaas (i.s.m. Provincie Oost-Vlaanderen & Interwaas)
Westakkers is een voormalig militair domein. De Vlaamse regering gaf aan de Provincie Oost-Vlaanderen
een mandaat om de herbestemming van dit terrein te onderzoeken en planinitiatief te nemen. De POM
werd hierbij betrokken in functie van een moeilijke herontwikkeling tot een bedrijventerrein.
> Tijdelijke bezetting van het terrein door vluchtelingen.
> Volgens MOBER zal maximale ontwikkeling van de site en ook andere geplande (woon)ontwikkelingen
leiden tot verzadiging van de N70. Op basis van het MOBER werd een charter opgemaakt om de
toekomstige mobiliteit op de N70 niet te hypothekeren.
> Uitvoering opdracht voor de waardebepaling van het terrein (deels gesubsidieerd door project Activeringsteams); dient als basis voor het financieel plan en de onderhandelingen met de federale overheid
voor de mogelijke verwerving van de site.
> De POM maakt deel uit van de stuurgroep en onderzoekt de financiële haalbaarheid van het project.

ECA-site – Assenede (i.s.m. Veneco & gemeente Assenede)
De ECA-site is een kmo-zone die aansluit bij de kern van Assenede. De site is deels in gebruik door het
bedrijf ECA en wordt deels verhuurd aan kleine lokale bedrijven, maar kampt ook met leegstand en een
aantal andere knelpunten. Om hieraan een oplossing te bieden werd een samenwerkingsovereenkomst
afgesloten en een masterplan opgemaakt.
> Samenwerkingsovereenkomst afgesloten met intercommunale Veneco, de gemeente Assenede en de 		
eigenaar van de site in functie van de opmaak van een masterplan en haalbaarheidsstudie.
> Opmaak masterplan en haalbaarheidsstudie door Veneco (deels gesubsidieerd door project Activeringsteams); dient als basis voor de opmaak van het RUP, in opdracht van de gemeente Assenede.
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OOST-VLAAMSE BEDRIJVENCENTRA
Traditionele bedrijvencentra
Starters of startende ondernemingen kunnen terecht in een bedrijvencentrum, waar er infrastructuur aanwezig is die tijdelijk ter beschikking gesteld wordt. Deze is instapklaar en biedt doorgroeimogelijkheden op
maat van elke onderneming. Er worden gemeenschappelijke voorzieningen aangeboden, samen met een
ruim en flexibel aanbod aan secretariaats- en managementdiensten.
De POM participeert in de volgende Oost-Vlaamse bedrijvencentra:
>		Bedrijvencentrum regio Aalst;
>		Bedrijvencentrum Dendermonde;
>		De Punt – Bedrijvencentrum regio Gent;
>		Bedrijvencentrum Geraardsbergen;
>		Bedrijvencentrum Vlaamse Ardennen (in Oudenaarde);
>		Bedrijvencentrum Waasland (in Sint-Niklaas).

Incubatie- en innovatiecentra
Incubatie- en innovatiecentra zijn bedrijvencentra waarin activiteiten worden uitgevoerd die gerelateerd zijn
aan onderzoek en ontwikkeling. Een gespecialiseerde groeiomgeving en de nabijheid van een kenniscentrum stimuleren en accelereren de activiteiten van startende ondernemingen.
In Oost-Vlaanderen participeert de POM in:
> IICUGent, dat nauw samenwerkt met de Universiteit Gent (Technologiepark van de Universiteit op de
Campus Ardoyen in Zwijnaarde);
> iCUBES stelt aangepaste kantoorruimte en andere faciliteiten ter beschikking aan startende en
groeiende bedrijven die nauw met het Interdisciplinair Instituut voor Breedbandtechnologie iMinds
samenwerken;
> Textielincubatiecentrum (TIC) in Ronse richt zich op beginnende, groeiende en innoverende ondernemingen met textielgerelateerde activiteiten en biedt hen zowel begeleiding als kantoorruimte aan.

Multifunctionele gebouwen
Deze gebouwen bieden huisvesting voor groeiende bedrijven die een startfase zijn doorgekomen of voor
regiovreemde bedrijven die een tijdelijke vestiging zoeken voor een afdeling van waaruit activiteiten in de
regio worden opgezet. Er wordt meestal geen dienstverlening aangeboden.
De POM heeft het Ondernemerscentrum Meetjesland (in Maldegem) in volledige eigendom en beheer.
Verder participeert de POM in het Ondernemerscentrum Ronse.
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AANTAL BEDRIJVEN
28

136

168

AANTAL ARBEIDSPLAATSEN

TIC

BC 2.0, HET BEDRIJVENCENTRUM VAN DE TOEKOMST

(i.s.m. Provincie Oost-Vlaanderen)
De POM is een belangrijke aandeelhouder in de verschillende nv's van de bedrijvencentra. Via haar rol als
aandeelhouder, bestuurder en lid van het directiecomité, stimuleert de POM modernisering en schaalvergroting via samenwerking. Zo werd in 2017 gestart met het project ‘BC 2.0, het bedrijvencentrum van de
toekomst’. BC 2.0 wil een modern en efficiënt aanbod aan bedrijfsruimte en dienstverlening verder uitbouwen binnen de bedrijvencentra, incubatie- en innovatiecentra waarin de POM participeert. Daarbij zal het
aanbod van de bedrijvencentra moeten voldoen aan de ‘toekomstige’ noden van de startende en groeiende bedrijven. Bijkomend wil de POM met BC 2.0 ook een actief netwerk uitbouwen tussen de bedrijvencentra, de naburige bedrijven en de ondernemerswereld.
Samen met Ministry of Makers (zie ook pg. 43), zullen alle relevante stakeholders in dit proces betrokken
worden. Via workshops zal er een gefundeerde aanbeveling/briefing als eindresultaat afgeleverd worden,
waarmee de POM dan verder aan de slag kan gaan in de realisatie van haar doelstellingen in het kader
van BC 2.0. Tegelijkertijd werden nieuwe opportuniteiten op hun haalbaarheid gescreend. Zo werd een
eerste financiële haalbaarheid van de uitbouw van het ‘Heldenpark Eeklo’ als bedrijvencentrum opgemaakt.
Los van BC 2.0, was het noodzakelijk om op korte termijn volgenda acties uit te voeren voor TIC, iCubes
en BC Meetjesland:
> Begin 2017 werd een evaluatie gemaakt van het bestaande concept van het TIC. Hierbij werd geconcludeerd dat er te ver afgeweken was van de oorspronkelijke doelstelling, zijnde ruimte aanbieden
gecombineerd met dienstverlening. Er werd dan ook beslist om tot vereffening over te gaan.
> Rekening houdend met de toenemende concurrentie door talrijke private initiatieven, werd in 2017
beslist om de exploitatie van iCubes onder zijn huidige vorm te beëindigen en over te gaan tot de
vermarkting van de huidige locatie.
> Voor BC Meetjesland werd reeds in 2015 beslist de exploitatie te stoppen. De POM nam de coördinatie
van de verkoop op zich. Eind 2017 werd het gebouw verkocht.

SPREKENDE CIJFERS VOOR BEDRIJVENCENTRA
Het Ondernemerscentrum Meetjesland, dat operationeel beheerd wordt door de POM, kende in 2017 een
bezetting van 93%. Op 30/06/2017 kenden de bedrijvencentra een gemiddelde bezettingsgraad van 87%.
Tegenover 2016 is dit een stijging met 13%. Daarbij dient aangevuld te worden dat de kantoren een gemiddelde bezetting van 87% hebben, de atelierruimtes 85%. Dit ligt in de lijn van de gemiddelde bezetting op
Vlaams niveau.
Volgens de beschikbare gegevens, huisvesten zij samen 241 starters/bedrijven. Een stijging met zeven
bedrijven. De bedrijvencentra zorgen samen voor 1.015 arbeidsplaatsen (op 30/06/2017).
29

30

6

BEDRIJVENTERREINMANAGEMENT PLUS

Bedrijventerreinmanagement brengt bedrijventerreinen naar het niveua van heuse economische
attractiepolen. Daarom mobiliseren we gemeenten, bedrijventerreinontwikkelaars en bedrijfsleiders om samen de zorg voor onze bedrijventerreinen op te nemen.
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Energieke Bedrijven
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Met de energie-investeringen en nieuwe ontwikkelingen van de BTM+ projecten zorgen we voor (1) de
optimalisatie van bedrijfskosten en (2) creëren we aanstekelijke voorbeelden voor onze ondernemers.
Bovendien realiseren we hiermee eveneens de beleidsdoelstellingen van de Provincie: (3) het verduurzamen van bedrijventerreinen en (4) het behalen van klimaatdoelstellingen. Een overzicht.

SMART ENERGY LINK (SEL) (i.s.m. Provincie Oost-Vlaanderen - dit project is mede gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling)
De POM realiseert als projectleider in dit belangrijke Vlaams-Nederlandse partnerschap liefst tien smart
grid pilootcases op bedrijventerreinen in de grensregio Vlaanderen-Nederland.
In dit EU-gesubsidieerde project wordt door middel van demonstraties de meerwaarde van slimme
energienetwerken op bedrijventerreinen bewezen. Dit voor zowel het bedrijfsleven, de overheden, de
netbeheerders als voor de omwonenden. Alles gebeurt in volle samenwerking met bedrijfsleven en netbeheerders.

In Oost-Vlaanderen worden er in de periode 2017-2022 twee demonstraties gerealiseerd op de bedrijventerreinen Kruishoutem-Zulte en Hoogveld Dendermonde.

ENERGIEKE BEDRIJVEN

(dit project is mede gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling)
Uit energiescans blijkt dat kmo’s 10 tot 30% energie kunnen besparen. Het hele proces, van het opsporen
van investeringskansen tot de effectieve uitvoering ervan, is echter intensief en is voor de meeste kmo’s
een niet-evidente non-core business. Daar biedt de POM in dit door de EU-gesubsidieerde EFRO-project
liefst vijftien Oost-Vlaamse kmo’s de kans om gratis in te stappen in een coachingstraject op maat begeleid door energie-experten. Zij sporen de meest interessante investeringskansen op, maken een financiële
analyse en een stappenplan op en coachen ondernemers in de zoektocht naar uitvoerders en mogelijke
investeerders. En dat allemaal in een optimale doorlooptijd van honderd dagen.
Op deze manier creëert de POM ‘uitmuntende energievoorbeelden’ bij kmo’s op onze bedrijventerreinen.
Op hun beurt zetten deze kmo-idolen andere kmo’s aan om slimmer om te springen met hun energie.
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ESCO4Oost-Vlaanderen
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OVERIGE ACTIVITEITEN IN WERKDOMEIN BTM+
Provinciale subsidie bedrijventerreinen (i.s.m. Provincie Oost-Vlaanderen)

ln 2017 werden vier dossiers door de POM succesvol opgevolgd en beëindigd: Dendermonde, Wetteren,
Deinze en Aalst Zuid. De focus lag op energie, werking, bewegwijzering en signalisatie. Daarnaast werden
zes initiatieven samen met de POM opgestart: Aalter, Aalst Zuid, Lierde, Deinze en twee dossiers in
Sint-Niklaas. De focus ligt op duurzame mobiliteit, beveiliging, energie en verduurzaming van logistiek.

Kennisnetwerk BTM (i.o.v. Agentschap lnnoveren en Ondernemen)

De lancering van de website www.btmvlaanderen.be in februari 2017 betekende de officiële start van dit
door Vlaanderen gesubsidieerde project. Dit project omvat het bundelen en verstrekken van BTM-informatie,
naast eerstelijnsadvies (SPOC) en het realiseren van een jaarlijks provinciaal evenement.

ESCO4Oost-Vlaanderen (i.o.v. Agentschap lnnoveren en Ondernemen)

Dit door Vlaanderen gesubsidieerde project werd begin 2017 afgerond. Het resulteerde onder andere in
twee ondertekende energieprestatiecontracten in Oost-Vlaanderen (een primeur) en in een uitgebreid rapport 'Energy contracting als nieuw businessmodel voor kmo's'. Daarin wordt dieper ingegaan op de opportuniteiten en beperkingen van de ESCO-aanpak. De projectresultaten gebruikt AIO om beleidsaanbevelingen
te doen aan de bevoegde ministers, om zo de ESCO-markt voor kmo's gericht te kunnen stimuleren.

Carbon2Value (dit project is mede gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling)

Dit door de EU gesubsidieerde lnterreg 2 Zeeënproject wordt getrokken door projectpartner Arcelor Mittal
Belgium nv. Dit biotechproject focust op de transformatie van CO2 en CO uit de staalindustrie in nieuwe
waardeketens (omzetting tot chemische bouwstenen en transportbrandstoffen). Het project werd opgestart.

Klimaatplanacties (i.o.v. Provincie Oost-Vlaanderen, i.s.m. Milieubeleidsplanning)

> Klimaatplanactie 'Slimme specialisatie voor innovatieve schone technologie!': Studiedag en projectenmarkt 'Biofabriek van de toekomst' (21/06/2017).
> Klimaatplanactie: Workshop rond waterstof en energietransitie in Oost-Vlaanderen (07/11/2017).
> Klimaatplanactie Groepsaankopen Groene Stroom en PV: POM-ondersteuning aan projectwerkgroep.

DOEN (Duurzame Ontwikkeling Energie Neutraliteit)

(i.s.m. Provincie Oost-Vlaanderen - dit project is mede gefinancierd door het Europees Fonds voor
Regionale Ontwikkeling)
Dit lnterreg Vlaanderen-Nederland-projectvoorstel omvat de introductie van 'energiemakelaars' in
Oost-Vlaanderen. EU-goedkeuring en opstart wordt verwacht in najaar 2018.

Vernieuwd streekbeleid Waas en Dender (i.o.v. Provincie oost-Vlaanderen)

ln dit ESF-gesubsidieerde project is de POM trekker van de subwerkgroep 'bedrijventerreinmanagement'.
We realiseren de inventarisatie van bedrijventerreininfo voor de betrokken gemeenten, ondersteuning bij
subsidieaanvragen en het delen van informatie bij BTM-realisaties van de POM.
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oprichting bedrijvenvereniging Aalst-Zuid vzw - 21/04/2017
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Versterkt streekbeleid Zuid-Oost-Vlaanderen

De POM is betrokken bij het ESF-project 'Versterkt streekbeleid Zuid-Oost-Vlaanderen', waaronder de
deelinitiatieven rond 'bedrijventerreinmanagement' en 'hernieuwbare energie'.

BTM Tech Lane Ghent en BTM Woestijne Aalter

Uitbouw en organisatie van het bedrijventerreinmanagement.

Aanleveren expertinput bij projectaanvragen (i.s.m. Provincie Oost-Vlaanderen)
> Energieprojectvoorstel E-HUBT (voor Strategisch Project Vlaanderen);
> Havenleidingenprojectidee INSY (voor het Interreg North West Europe programma).

Max Mobiel vzw

Ondersteuning vanuit de POM bij herdefiniëren van de taakstelling en de doorgevoerde statuutwijzigingen.
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INNOVATIE

De samenwerking tussen universiteiten, onderzoekscentra en de bedrijfswereld zorgt ervoor
dat Oost-Vlaanderen een voortrekkersrol speelt in spitssectoren zoals ICT, biotechnologie en
nieuwe materialen. Die toonaangevende rol helpt de POM verder uit te bouwen.
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Biofabriek van de toekomst

40

CLUSTER BIOGEBASEERDE ECONOMIE

		
De biogebaseerde economie is sinds een tiental jaren een van de speerpuntclusters van de Provincie en
de POM Oost-Vlaanderen. Om dit beleid te ondersteunen werden verschillende actielijnen ontwikkeld. Zo
werden er in het kader van promotie twee regionale evenementen georganiseerd:

Biofabriek van de toekomst

De studiedag ‘De Biofabriek van de toekomst’ gaf een overzicht van de huidige ontwikkelingen, projecten
en opportuniteiten binnen de wereld van de Vlaamse bio-economie. Op de projectenmarkt die samen met
de studiedag werd georganiseerd, werd meer uitleg gegeven over lopende projecten en over een breed
gamma aan financiële en inhoudelijke ondersteuningsmogelijkheden om eigen biogebaseerde projecten te
realiseren.
Organisatoren: Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, POM Oost-Vlaanderen, Biorefine Cluster Europe en
Bio Base Europe Pilot Plant.

Biobased Business Development Day (BBDD)

BBDD is hét jaarlijkse netwerkevent georganiseerd door Biobased Delta voor en door bedrijven die actief
zijn op het gebied van biobased. In 2017 stond het event in het teken van ‘Grenzeloos Biobased Ondernemen’ en werd het georganiseerd in samenwerking met Vlaamse partners (POM Oost-Vlaanderen, FBBV
en BBEPP). De centrale opzet bestond erin om vooral bedrijven kennis te laten maken met applicatiecentra en kenniscentra over de grenzen heen.

Verder nam de POM Oost Vlaanderen deel aan:

> de Vlaamse stand op European Forum Industrial Biotechnology met een stand rond het kennisplatform
ceebio;
> Joint Conference ‘Boosting Regional Investment in Sustainable Chemicals’, georganiseerd door het 		
European Chemical Regions Network en de Europese Commissie, met een presentatie rond de oppor-		
tuniteiten van een nieuw chemisch cluster op basis van gasconversie in de kanaalzone;
> de voorbereiding van een FIT roadshow in 2018 voor het aantrekken van buitenlandse investeerders 		
actief in de industriële biotechnologie.

Ceebio

Ceebio is het resultaat van een unieke samenwerking tussen UGent, KU Leuven, Universiteit Antwerpen,
VIB, ILVO, VITO en de POM Oost-Vlaanderen. Het geeft rechtstreeks toegang tot publicaties, patenten,
projecten en expertise van organisaties en onderzoekers via de ceebiodatabank. In het kader van de
verdere ontwikkeling van het platform werd een Project Innovatieve Overheidsopdrachten ingediend bij
VLAIO (Automatiseringsprocessen voor het beheer van een domeinspecifieke databank).
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MINISTRY OF MAKERS EN BC 2.0
Ministry of Makers (MoM) initieert en modereert co-creatieprojecten rond specifieke thema’s, noden en
opportuniteiten uit het werkveld, aangebracht door bedrijven, kennisinstellingen, besturen, organisaties
of door MoM zelf. Deze co-creatieprojecten moeten uitmonden in een innovatieve probleemoplossende
aanbeveling en kunnen eventueel leiden tot een pilootproject. Naar aanleiding van gesprekken tussen de
dienst economie en de POM is de noodzaak gebleken om in samenwerking met MoM een aanzet te geven
tot het bedrijvencentrum van de toekomst (BC 2.0 - zie ook pg. 29).
Er wordt een service-design-traject georganiseerd door een aangesteld extern bureau om dit model uit te
tekenen en bottom-up te testen, gevolgd door een co-creatietraject. Dit moet leiden tot een gefundeerde
aanbeveling/briefing als voorzet tot het uitvoeren van het pilootproject.

OVERIGE ACTIVITEITEN IN WERKDOMEIN INNOVATIE
Cleantech Cluster Regio Gent

De Stad Gent (Dienst Economie), de Haven van Gent, de Universiteit Gent, de Provincie Oost-Vlaanderen,
de POM en i-Cleantech Vlaanderen engageren zich om gezamenlijk te werken aan de ontwikkeling van
een Cleantech Cluster Regio Gent. Zij beogen de realisatie van een actief Cleantech ecosysteem in Regio
Gent tegen 2030 (cleantechregiogent.be).
>		Voor de begeleiding van de studie ‘Stromen- en waardeketenanalyse Gent’, gefinancierd door de Stad
		Gent, werd een klankbordgroep samengesteld waaraan de POM deelneemt.
>		Er werden een reeks verdiepende sessies georganiseerd rond bepaalde afvalstromen.
>		In het kader van de Cleantech Cluster Regio Gent en Klimaatgezond Oost-Vlaanderen werden twee 		
		infosessies georganiseerd ('Biofabriek van de toekomst' en 'Studiedag Waterstof'). Meer info hierover
		vindt u op pg. 41, 53 en 57.

Carbon2Value (dit project is mede gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling)
Carbon2Value is een Interreg 2 Zeeën project met als doel om uit syngas de omzetting van CO2 en CO tot
ethanol via microbiële processen te faciliteren. De partners in het project zijn Arcelor Mittal, Lanzatech UK,
Dow Benelux, Stichting Public Private Partnership Institute for Sustainable Procestechnology, Université de
Lille en de POM Oost-Vlaanderen. De POM staat mee in voor de verspreiding van de projectresultaten en
de uitvoering van een sociaal-economische impactstudie.
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Gent BC

Gent BC is een netwerkplatform opgericht door Stad Gent, Universiteit Gent en de POM Oost-Vlaanderen.
Met de tweede editie van het durfkapitaal-event ‘Level Up’ rolde Gent BC de rode loper uit voor internationale durfkapitaalfondsen om hen te koppelen met emerging tech-companies. Gent BC bundelde dit jaar de
krachten met Startups.be, EY en B-Hive en maakte van het event een ‘betech showstopper’. 72 topinvesteerders van 49 internationale fondsen leerden 25 jonge Belgische groeibedrijven kennen die al 1 tot
2 miljoen euro hebben opgehaald en die snel internationaal willen gaan.

TECH2FAB (dit project is mede gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling)

TECH2FAB is een Interreg France, Wallonie en Vlaanderen-project en is erop gericht om met vier partners nieuwe coatings, additieve manufacturing en poedermetallurgie te ontwikkelen. De technologieën zijn
bedoeld voor alle materialen en producten die dienen te worden beschermd tegen ‘wear and tear’ en zijn
interessant voor kmo’s (machinebouwers, coatingbedrijven, enzovoort) in Oost-Vlaanderen. De POM staat
in voor de communicatie naar Vlaamse stakeholders.

Oost-Vlaams Acquisitieplatform (i.s.m. Provincie Oost-Vlaanderen)

De POM neemt actief een rol op in het Oost-Vlaams Acquisitieplatform, dat als operationeel overlegplatform fungeert voor het aantrekken en begeleiden van buitenlandse investeerders. Het acquisitieplatform is
een centraal aanspreekpunt tussen de Provincie en de Vlaamse overheid voor de informatie, prospectie en
begeleiding van acties met betrekking tot het aantrekken, het onthaal en de begeleiding van buitenlandse
investeerders. Het platform werd eind 2013 opgericht door het Provinciebestuur, op vraag van VLAIO en
FIT. Naast het provinciebestuur als coördinerende partij en de POM, nemen ook Stad Gent, North Sea Port
en UGent deel, evenals vertegenwoordigers van VLAIO en FIT. De partners engageren zich om kennisuitwisseling te bevorderen en krachten te bundelen op vlak van acties en initiatieven in binnen- en buitenland
die bijdragen tot deze globale doelstelling.
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LOGISTIEK
De POM bouwt mee aan de verdere uitbouw van Oost-Vlaanderen tot logistieke topregio door
de introductie van 'Logistiek 2.0'. Dit staat voor de logistiek van de toekomst, een logistiek die
zoekt naar innovatieve concepten en nieuwe, toekomstgerichte modellen. Een slimme logistiek
die kenniselementen implementeert in de logistieke keten.
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DE ACTIVERING VAN EEN NIEUWE GOEDERENLIJN PER SPOOR
(i.o.v. Provincie Oost-Vlaanderen)

De druk op onze wegen neemt dag na dag toe. Maar door bepaalde transporten over de weg te verschuiven naar het spoor of de binnenvaart kan daar iets aan gedaan worden. En dat is ook wat de biertrein zal
doen: minstens drie keer per week zal hij rijden tussen Jupille (bij Luik) en Ninove en zo op termijn meer
dan vijfduizend vrachtwagens per jaar van de weg houden. Dankzij een unieke samenwerking tussen de
POM Oost-Vlaanderen, Delhaize, AB InBev, Lineas en Remitrans kwam op 13/06/2017 onder grote mediabelangstelling de eerste biertrein officieel aan in Ninove.
Deze piloottrein combineerde vier manieren voor palletvervoer per spoor die op dat moment in de markt
te vinden waren. De treinrit zorgde dus voor een pak praktijkervaring en liet toe om de vier verschillende
manieren van palletvervoer te vergelijken en mogelijke valkuilen bij de activering te detecteren. Er had
tenslotte sinds jaren geen trein meer gereden op de terminal in Ninove en langs Luikse zijde had men
geen ervaring in het beladen van treinstellen met palletten.
De financiering gebeurde voor 18.000 euro door het provinciaal Klimaatfonds en voor 6.000 euro per
deelnemende private partner (Remitrans, Delhaize en AB Inbev). De POM droeg in het project bij via de
personeelskost voor opzet en coördinatie.
Na de piloottrein vroegen de private partners aan de POM om het effectieve opzetten van de spoorshuttle,
door de activering van de goederenlijn, te coördineren. Deze vraag was onder meer gebaseerd op de
neutrale positie van de POM, dat immers geen persoonlijk commercieel belang heeft, en op de vlotte
communicatie met en het vertrouwen van de private partners.
Deze coördinatierol werd opgenomen, waardoor de POM in de tweede helft van 2017 zorgde voor de
coördinatie van de offerteaanvragen voor spoortractie, het definiëren van de juiste uitrusting (wagons,
laadbakken, overslagkranen, enzovoort), de gedetailleerde kostenberekening en het in kaart brengen van
de nodige supply chain aanpassingen.
Bovendien nam de POM het initiatief om de potentiële goederenstroom voor deze spoorlijn open te trekken
naar Spadel langs aanbodzijde en Colruyt en Prik & Tik langs afnamezijde. Ook lopen er ondertussen
gesprekken naar overige goederenstromen richting Ninove (Delhaize) en Ollignies (Colruyt).
Het is de bedoeling om tegen de tweede helft van 2018 de nodige samenwerkingsakkoorden te bekomen
(individuele aanpassingen binnen de supply chain), deze te implementeren en de trein te laten rijden.
Daarna zal de POM meer goederenstromen naar deze spoorverbinding halen wat zal leiden tot een
vermindering van de congestie op de Oost-Vlaamse wegen.
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Project 'De Blauwe Keten'
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OVERIGE ACTIVITEITEN IN WERKDOMEIN LOGISTIEK
Visie op het ontwikkelen van een puur logistiek terrein (i.o.v. Provincie Oost-Vlaanderen)

De POM organiseerde een marktbevraging bij de meeste relevante logistieke ontwikkelaars. Dit zorgde
voor volgende resultaten:
> de aanmaak van een adviesnota rond de ontwikkeling van een puur logistiek bedrijventerrein in 		
Oost-Vlaanderen;
> het verdedigen van de juiste provinciale belangen tijdens vertegenwoordiging van de Provincie bij de 		
evaluatie van het ‘Vlaams beleidskader logistiek netwerk’.

IWTS 2.0 (i.o.v. Provincie Oost-Vlaanderen - dit project is mede gefinancierd door het Europees Fonds

voor Regionale Ontwikkeling)
Eind september 2017 vond de startvergadering plaats van het North Sea Region project IWTS 2.0. IWTS
staat voor Inland Waterway Transport Solutions en wil oplossingen zoeken voor transport via binnenvaart.
De POM zal binnen IWTS 2.0 werken aan volgende elementen:
> op basis van bedrijfsbezoeken worden zowel potentiële goederenstromen als juridische en operationele
hindernissen in beeld gebracht. Vervolgens zullen aan de hand van prototypes een aantal innovatieve 		
overslagmethodes ontwikkeld en getest worden.
> de bezochte bedrijven zullen geïnformeerd worden over de voor hen beschikbare transportoplossingen
in de binnenvaart.
> tot slot zal de POM een overzicht maken van de bestaande manieren van overslag, hun technische 		
vereisten en de gerelateerde kosten. Dit wordt gebundeld tot een boekje dat uiteindelijk voor alle
vertegenwoordigers in de binnenvaart beschikbaar gesteld wordt.

Aanmaak businessplan voor opstart LTEC (Logistics Test & Education Center)

(i.o.v. Provincie Oost-Vlaanderen)
> Een kandidatuur tot vestiging van het LTEC op de logistieke zone van Tech Lane Ghent werd ingediend
bij de betreffende reviewcommissie. In mei 2017 werd deze ontvankelijk verklaard.
> In het najaar werd een EFRO-dossier ingediend voor medefinanciering van het project. Deze aanvraag
werd niet goedgekeurd.
> Structurele beslissingen rond al dan niet uitvoeren businessplan worden verwacht in de loop van 2018.

Project ‘De blauwe Keten’ (i.s.m. Provincie Oost-Vlaanderen - dit project is mede gefinancierd door
het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling)

Binnen dit Interreg Vlaanderen-Nederland project wordt de kweek van de micro-alg spirulina bekeken om
hieruit de blauwe kleurstof fycocyanine te extraheren. Basis hierbij vormt de idee van lokale productie van
spirulina in leegstaande (Oost-Vlaamse) serres (reactiveren van de serres).
De POM richtte zich in 2017 in hoofdzaak op de voorbereiding van een economische haalbaarheidsstudie.
Hierbij lag de focus op een marktanalyse, het uitwerken van een tool voor kostprijsberekeningen en de
opmaak van een beslissingsinstrument voor de selectie van een pilootproject.
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Project ‘IVM-OVAM recyclageparken’
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Project ‘IVM-OVAM recyclageparken’

De POM en IVM identificeerden drie potentiële stromen, namelijk PVC, klein materiaal en design, vanuit
een recyclagepark. Op basis hiervan startte IVM in 2017 twee proefprojecten. In een eerste pilootproject
wordt PVC apart ingezameld en getransporteerd naar een verwerker in Diksmuide. In het tweede pilootproject is het de bedoeling om de recyclageparkbezoeker duidelijk te maken dat kleine herbruikbare
materialen nog een tweede leven kunnen krijgen bij Kringwinkels.

Project ‘E-commerce in de sierteeltsector’ (i.o.v. Provincie Oost-Vlaanderen)

Het project onderzocht hoe Oost-Vlaamse siertelers hun omzet kunnen vergroten door gebruik te maken
van online aanbodplatformen (B2B). Aanbevelingen voor de sector werden uitgewerkt en een rapport werd
ter beschikking gesteld.

Project ‘Validatie Strategisch Vrachtmodel Vlaanderen Versie 4.1.1’ (i.o.v. Vlaanderen)

In opdracht van het Vlaams Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Afdeling Beleid, voerde de POM
een validatie uit van het macro-economisch rekenmodel dat de effecten op het goederenvervoer op het
Vlaamse infrastructuurnetwerk berekent. Aanbevelingen en conclusies werden geformuleerd voor de
ontwikkeling van een nieuwe versie.

Workshop rond waterstof en energietransitie (i.o.v. Provincie Oost-Vlaanderen)

Op initiatief van WaterstofNet organiseerde de POM en de Provincie Oost-Vlaanderen, samen met energiecluster Flux50, op 07/11/2017 een workshop rond de opportuniteiten voor waterstof binnen de energietransitie, gericht naar bedrijven die willen weten of waterstof ook voor hen mogelijkheden biedt. Dit gebeurde in het kader van Klimaatgezond Oost-Vlaanderen en werd opengesteld voor de Cleantech Cluster
Regio Gent.

Samenwerking met HoGent en Havenbedrijf Gent rond alternatieve brandstoffen

In het kader van de bacheloropleiding Logistiek Management aan de HoGent werd door de studenten een
case uitgevoerd rond alternatieve brandstoffen in de wegvervoersector (academiejaar 2016-2017). Havenbedrijf Gent en de POM waren ‘opdrachtgever’ van deze case. Voor het academiejaar 2017-2018 viel de
keuze ondertussen op een case rond alternatieve brandstoffen in de binnenvaartsector.

Project ‘Logistiek in de sierteelt’ (i.o.v. Provincie Oost-Vlaanderen)

In opdracht van dienst Landbouw werd in 2017 een nieuw project opgestart rond logistiek in de sierteelt.
Het betreft een vooronderzoek met als doelstelling een oplijsting te maken van cases die de logistiek van
de Vlaamse sierteeltsector efficiënter kunnen maken. Afronding van het project is voorzien in 2018.

Betrokkenheid bij ESF ‘Versterkt Streekbeleid G28+’

(i.s.m. Provincie Oost-Vlaanderen)
De POM is betrokken bij het ESF-project ‘Versterkt Streekbeleid’ G28+, waaronder de deelinitiatieven rond
de korte keten (Productief Landschap) en mobiliteit.
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OPERATIONELE
ONDERSTEUNING
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Biofabriek van de toekomst
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STUDIEDAGEN EN EVENTS
De POM Oost-Vlaanderen wil zichzelf als organisatie stevig op de kaart zetten. Zo gaat er op het vlak van
communicatie bijvoorbeeld veel aandacht naar het regelmatig uitsturen van digitale nieuwsbrieven en een
professionele netwerkuitbouw via Linkedin. Daarnaast wordt ook ingezet op de organisatie van studiedagen en netwerkevents. Naast het belang van het inhoudelijke aspect, waarover elders in dit activiteitenverslag reeds gerapporteerd werd, maakt de POM er ook een zaak van om deze evenementen professioneel te organiseren. De medewerkers binnen het werkdomein ‘Operationele ondersteuning’ staan vaak
garant voor de totale omkadering.

Lancering Kennisnetwerk BTM

Op 21/02/2017 werd het Vlaamsbrede Kennisnetwerk BTM officieel gelanceerd in Leuven. Elke Vlaamse
POM heeft nu een single point of contact (SPOC), waar bestaande en opstartende bedrijventerreinverenigingen, lokale besturen en ontwikkelaars of beheerders van bedrijventerreinen terechtkunnen voor eerstelijnsadvies met betrekking tot BTM (zie ook pg. 35).
De organisatie van dit lanceringsevent was in handen van de vijf Vlaamse POM’s in samenwerking met het
VLAIO. De presentatie gebeurde door de POM Oost-Vlaanderen.

Lancering Biertrein (geeft invulling aan het klimaatplan)

Op 13/06/2017 kwam de eerste biertrein officieel aan in Ninove, een unieke samenwerking tussen de
POM, Delhaize, AB InBev, Lineas en Remitrans. Deze trein zal drie keer per week rijden tussen Jupille en
Ninove en zo op termijn vijfduizend vrachtwagens per jaar van de weg houden (zie ook pg. 49).
De lancering zorgde voor heel wat media-aandacht, mede door de aanwezigheid van federaal minister van
Mobiliteit François Bellot en Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts.

Studiedag ‘Biofabriek van de toekomst’ (geeft invulling aan het klimaatplan)

Op 21/06/2017 vond de studiedag ‘De Biofabriek van de toekomst’ plaats. Deze bood een overzicht van
de huidige ontwikkelingen, projecten en opportuniteiten binnen de wereld van de Vlaamse bio-economie.
Een projectenmarkt gaf meer uitleg over lopende projecten en informeerde de deelnemers over een breed
gamma aan financiële en inhoudelijke ondersteuningsmogelijkheden om hun eigen biogebaseerde projecten te realiseren. De POM organiseerde deze studiedag in samenwerking met het provinciebestuur van
Oost-Vlaanderen, de Biorefine Cluster Europe en de Bio Base Europe Pilot Plant. De praktische organisatie en presentatie gebeurde door de POM en de Provincie.

Studiedag Waterstof (geeft invulling aan het klimaatplan)

Op 07/11/2017 vond in de Zebrastraat in Gent een workshop rond de opportuniteiten voor waterstof binnen
de energietransitie plaats. De workshop was bedoeld voor bedrijven die wilden weten of waterstof ook voor
hen mogelijkheden biedt.
Deze studiedag werd georganiseerd door WaterstofNet, samen met de POM Oost-Vlaanderen, de Provincie Oost-Vlaanderen en energiecluster Flux50. De praktische organisatie en presentatie gebeurde door de
POM en de Provincie.
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OVERIGE ACTIVITEITEN OPERATIONELE ONDERSTEUNING
HR

Net als in 2016 ging ook in 2017 veel aandacht uit naar het faciliteren van het integratieproces van de
Certificeringsautoriteit (zie pg. 63). Voor de verdere invulling van het personeelskader gebeurden meerdere
aanwervingen. Ook voor de POM zelf werden aanwervingsprocedures opgestart, die begin 2018 uitmonden
in de aanwerving van nieuwe medewerkers.

Financiële ondersteuning

>		Er werd gezorgd voor een accurate opvolging van de boekhoudkundige en financiële gegevens.
>		In het kader van de verdere uitbouw van het investeringsfonds werden de lopende projecten nauw		gezet opgevolgd en gebeurde een actieve werving van nieuwe fondsen en partners.
>		Bij projecten werden financiële plannen opgemaakt en implicaties berekend op liquiditeit en financieel
		resultaat van de POM.

Directiesecretariaat

Naast agendabeheer, ging ook in 2017 veel aandacht naar de praktische voorbereiding van de vergaderingen van raad van bestuur en directiecomité en het wekelijks voorzittersoverleg.

Juridische ondersteuning

Door de complexiteit van vele POM-dossiers werd, telkens waar nodig, extern juridisch advies ingewonnen.
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TEAM POM
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Bovenaan van links naar rechts: Marieke Van Poucke • Jorie Soltic • Benoît Boderé • Sandy Devreese
Tweede rij van links naar rechts: Annelies Herregat • Linda Verdonck • Ellen Eeckhaut • Johan Goethals
Midden: Heleen Veys • Ingrid Deherder • Flore Dequeker • Danny Vanrijkel
Vooraan van links naar rechts: Veerle Van Daele • Dieter Geenens • Piet Baeke • Martine De Creus
(ontbreekt op de foto: Tom Pauwels)
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CERTIFICERINGSAUTORITEIT
De Europese Unie wil de regionale samenwerking over de landsgrenzen heen versterken en financieel
ondersteunen, met als doel de ontwikkelingsverschillen tussen de regio’s en/of landen te verkleinen. Er zijn
dan ook verschillende Europese samenwerkingsprogramma’s die dit doel nastreven. Het Europees Fonds
voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is er daar één van. Binnen het fonds kunnen verschillende programma’s worden georganiseerd, die verschillende projecten ondersteunen.
Per operationeel programma is er een Managementautoriteit, een Certificeringsautoriteit en een Auditautoriteit. De beslissingsbevoegdheid ligt bij de lidstaten, de autoriteiten hebben een adviesfunctie binnen de
organisatie. De Certificeringsautoriteit (CA) vormt het financiële luik van de driekoppige aansturing. Zij is
verantwoordelijk voor het certificeren van de binnen elk programma gemaakte en gecontroleerde kosten.
Haar kerntaken bestaan erin om betalingsaanvragen op te maken en in te dienen bij de Europese Commissie. Zij stelt de rekeningen op en certificeert dat deze volledig, juist en waarheidsgetrouw zijn en dat de
in de rekeningen vermelde uitgaven in overeenstemming zijn met de toepasselijke regels van de Europese
Unie en de lidstaat.
De CA heeft in de periode 2014-2020 zes samenwerkingsprogramma’s waarvoor zij optreedt. Elk programma heeft zijn eigen digitale rapporteringssysteem en zijn eigen spelregels. Sommige lopen gelijkaardig,
sommige verschillen substantieel. Elk samenwerkingsprogramma heeft zijn eigen beheers- en controlesysteem en de procedures van de CA dienen hierop afgesteld te zijn. De organisatie van de CA werd dan ook
zo opgezet dat zij deze zes samenwerkingsprogramma’s kan begeleiden en de nodige werkzaamheden
hiervoor kan verrichten. De grootst mogelijke continuïteit dient te worden gegarandeerd.
Sinds juni 2015 is de Certificeringsautoriteit door het Provinciebestuur operationeel ondergebracht bij de
POM Oost-Vlaanderen.
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