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BOUWEN AAN DE TOEKOMST
Zeggen dat onze ruimte schaars is en dat we er duurzaam mee moeten omspringen is een open deur
intrappen. De vraag naar meer bedrijfsgronden zorgt voor een continu spanningsveld met het 'Vlaanderen
van veel en vol' waar om iedere vierkante meter bijna gevochten wordt.
Binnen deze context realiseert de POM in opdracht van de Provincie ruimte voor economie met specifieke aandacht voor verduurzaming en innovatie. Zo zetten we sterk in op 'revitalisering': de oude vierkante
meters bedrijfsgronden worden geactiveerd, intensiever gebruikt door verdichting of verduurzaamd door
bedrijventerreinmanagement. Waar zeldzame nieuwe gronden worden ontwikkeld moeten die voldoen
aan de hoogste normen: zowel BREEAM (afkorting van 'Building Research Establishment Environmental
Assessment Method', een duurzaamheidskeurmerk voor het realiseren van duurzame gebouwen met minimale milieu-impact) als de Vlaamse duurzaamheidsmeter zijn daar de buzzwoorden.
In twaalf bedrijvencentra huisvesten en ondersteunen we meer dan tweehonderd bedrijven en meer dan
duizend werknemers op een bijzonder efficiënte en compacte manier. We zorgen ervoor dat overheid,
bedrijven en kennisinstellingen elkaar vinden in gezamenlijke projecten zoals Flanders Biobase Valley,
Cleantechregio Gent en het Logistiek Test Centrum. En ook op het energievraagstuk werken we hard aan
oplossingen en voorbeelden.
Zo zetten we als katalysator onze grondgebonden expertise in om lokale plannen te versterken en maken
we als kleine organisatie een belangrijk verschil in het verduurzamen en creëren van ruimte voor economie.
In dit Activiteitenverslag geven we een overzicht van onze belangrijkste realisaties in 2018. Het gaat stuk
voor stuk om realisaties die garant moeten staan voor een duurzame toekomst. En aan die toekomst willen
we blijven werken, samen met onze vele partnerorganisaties.

Kurt Moens							Dieter Geenens
voorzitter
						algemeen directeur
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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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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 2018 werd volgende
vooruitgang geboekt in de ontwikkeling van het terrein:

Referentieproject

Het tweede verkoopcontract werd voorbereid tussen Eiland Zwijnaarde nv en de POM. Het referentieproject werd verwerkt in de verkoopvoorwaarden.

Beheer

Eind 2018 werd de vzw Bedrijventerreinmanagement Tech Lane Ghent Eiland Zwijnaarde opgericht. De
POM was een van de stichtende leden. De verantwoordelijkheden rond beheer werden niet alleen in de
statuten van de vzw vastgelegd, maar ook in 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 (zie p. 5)- of gelijkwaardig
gecertificeerd te bouwen, met een minimum niveau van BREEAM very good en een excellent niveau voor
energie. Het bedrijf Mainfreight werd door Alinso op deze manier gebouwd.

Energie

De aandeelhouders van Eiland Zwijnaarde nv willen het terrein zo energieneutraal mogelijk maken. Er
werd een opdracht gegund aan een consortium rond 3E omtrent drie deelopdrachten: (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. In 2018 werd de eerste maaiveldparking in dienst
gesteld en in gebruik genomen.

Aanleg infrastructuur

De aanleg van de hoofdinfrastructuur, waaronder de onderdoorgang van de E40 werd zo goed als afgewerkt.
9
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Grondpositie Eiland Zwijnaarde

De verkoop van de gronden voor het bedrijf Mainfreight aan Alinso werd in 2018 financieel afgehandeld.
Tech Lane Ghent Science Park nv werd opgericht. Deze nv verenigt PMV, sogent en Ugent om de Campuszone van het terrein te ontwikkelen. Hiervoor sloot de nv Eiland Zwijnaarde een optieovereenkomst omtrent
de gronden af met TLG Science Park nv. Deze loopt tot 2031. De opties zullen telkens gelicht worden voor
een valabele kandidaat. De lichting van de optie voor de bouw van Capture is in voorbereiding.

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

In Melsele werkte de POM verder aan de realisatie van een glastuinbouwzone voor bedrijven die in een
verregaand samenwerkingsverband willen stappen, onder meer via een onderling warmtenetwerk. Omdat
het PRUP uit 2016 op dit moment aangevochten is bij de Raad van State, werd de aankoop van de noodzakelijke gronden voorlopig on hold gezet. In afwachting van verdere stappen is een studie rond grondverzet
en archeologie opgestart.
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PROJECT NIET-BEHEERDE BEDRIJVENTERREINEN
(i.o.v. Agentschap Innoveren en Ondernemen, i.s.m. alle POM’s)

Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen gooide binnen het gebied ruimtelijke ordening het roer om. De
strategische visie van het nieuwe Beleidsplan voorziet een ambitieus veranderingstraject om het bestaand
ruimtebeslag intensiever te gebruiken en de druk op de open ruimte te verminderen. Tegen 2040 moet de
bijkomende ruimte-inname tot 0 ha gedaald zijn, waarbij tegen 2025 de dagelijkse ruimte-inname reeds
beperkt is tot 3 ha/dag. Verdichting en een hoger ruimtelijk rendement op de bestaande bedrijventerreinen
en reconversie en herontwikkeling van verlaten bedrijvensites worden dus dé uitdagingen voor de toekomst.
Hierdoor wordt het belang van een doorgedreven en volgehouden activeringsbeleid op de bestaande bedrijventerreinen alleen maar groter:
> om de doelstelling van 0 ha bijkomend bedrijventerrein te realiseren moet er een goed zicht zijn op het
ontwikkelingspotentieel en de ruimtelijk economische relevantie van bestemde maar nog onbenutte
ruimte op bedrijventerreinen en de objectieve elementen waarom het vanuit ruimtelijk economisch perspectief ontwikkeld moet worden;
> een louter activeren van onbenutte ruimte volstaat niet langer. Het nieuwe aanbod aan bedrijfskavels
zal meer en meer op reeds aangesneden ruimte moeten worden verwezenlijkt. Onder meer het herinrichten, herverkavelen, hergebruiken en verbouwen van kavels en gebouwen naar een denser gebruik
voor nieuwe economische activiteiten zal een nieuwe uitdaging vormen.
Wat is de doelstelling van het project?
Het project, dat van start ging op 01/12/2018, wil een actiever ontwikkelingsbeleid uitwerken door een
actor aan te duiden die zich bezighoudt met het toekomstig aanbodbeleid op het bedrijventerrein. Via het
uitstippelen van een toekomstvisie, het aangaan van samenwerkingsverbanden met grondeigenaars,
bedrijven of private ontwikkelaars, via (her)ontwikkeling, herbestemming, hergebruik, regionale projecten...
moet doelgericht gewerkt worden aan efficiënt(er) ruimtegebruik, zodat er voldoende (nieuw) aanbod op
bestaande terreinen gecreëerd wordt. Een cruciale stap in zo’n aanbodbeleid is het detecteren van de
actor die deze taak op zich kan nemen.
Ter voorbereiding van dergelijk nieuw aanbodbeleid werken de POM’s aan vijf provinciebrede projecten
met een looptijd van twee jaar voor informatieverzameling, analyse en, naargelang het activeringspotentieel op niet-beheerde terreinen, de aanduiding van een actor als toekomstige trekker van een aanbodbeleid. De niet-beheerde terreinen behoren tot de focus van de opdracht waarbij het activeringspotentieel van
de terreinen onderzocht wordt.
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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.
De subsidie van het project liep af in september 2018. De dienst Ruimtelijke Planning van de Provincie zet
de opmaak van de PRUP’s verder.

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.
> Intercommunale Veneco maakt in opdracht van gemeente Evergem een ontwerp van RUP op.

Denderleeuw – E5-mode

> Het PRUP is opgestart in 2017. De fase van startnota is afgerond.
> De startnota werd herwerkt tot een scopingsnota, de volgende fase in het planningsproces.

Herzele – Borsbeke

> Gemeente gaat akkoord met voorstel van planologische ruil.
> Opmaak bijkomend alternatievenonderzoek voor nieuwe locatie kmo op vraag van Ruimte Vlaanderen.
> Overleg met betrokken eigenaars.

Moerbeke – Suikerfabriek

> De provincieraad stelde het PRUP definitief vast op 28/02/2018. Op 03/05/2018 werd het PRUP gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
> De nieuwe (hoofd)bestemmingen van de vroegere site van de suikerfabriek zijn wonen, lokale bedrijvigheid en verweefbare lokale bedrijvigheid, glastuinbouw en parkgebied.
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LOPENDE PROJECTEN (HER)ONTWIKKELINGEN
Project 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 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.
Opmaak MOBER door studiebureau Vectris voor ontdubbelingsweg Mandekensstraat.
Onderhandelingen met AWV in functie van mobiliteit.
Voorbereiding voor aanbesteding technische studie in functie van de realisatie van de ontdubbelingsweg.
> Communicatie: (1) organisatie informatievergadering op 01/02/2018;
		
(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 in 2017 een masterplan opgemaakt.
> Eind 2017 bleek dat het faillissement van de Alvatsite werd afgesloten, waardoor in april 2018 de onderhandelingen in kader van de brownfieldconvenant werden stop gezet.
> De POM werkte samen met OVAM een aantal mogelijke scenario’s uit voor de sanering en herontwikkeling van de site.
> Beslissing directiecomité POM: intentieverklaring voor samenwerking met OVAM om tot een herontwikkeling te komen conform het masterplan, meer bepaald het scenario waarin OVAM de hoofdrol op zich
neemt tot en met sanering.
> OVAM is in het najaar van 2018 gestart met de voorbereidingen om de procedure voor de verwerving
van de site in gang te zetten.

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.
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voor de verlaten electriciteitscentrale in

RUIEN
24/02/2015

Elektriciteitscentrale Ruien
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> Evolueert in richting van stadsontwikkeling met vooral wonen en deels verweefbare bedrijvigheid.
> De POM volgt stuurgroepvergaderingen op in functie van brownfieldconvenant.
> De POM neemt volgende opdrachten op zich in functie van de ontwikkeling van de site:
- de coördinatie van een financiële werkgroep;
- het opstellen van een dynamisch model dat de financiële haalbaarheid van de ontwikkeling onder-		
zoekt.

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 en ontwikkelaar.
> De POM volgt stuurgroepvergaderingen op in functie van brownfieldconvenant.
> De POM heeft een voorstel uitgewerkt in verband met het beheer van het terrein en de mogelijke rol
van de POM in dit beheer.

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 de herontwikkeling tot een bedrijventerrein.
> 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.
> De POM maakt deel uit van de stuurgroep en onderzoekt de financiële haalbaarheid van het project.
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BIJZONDERE ECONOMISCHE KNOOPPUNTEN

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

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen duidde in Oost-Vlaanderen vier bijzondere economische knooppunten (BEK's) aan. De Provincie kreeg de opdracht om de ontwikkelingsmogelijkheden van deze BEK's
uit te werken. Voor het BEK Hamme werd door de Provincie beslist om geen verdere actie te ondernemen.

BEK Asenede/Zelzate

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.
> Een concreet voorstel rond de ontsluiting van het gebied, opgemaakt door Veneco in overleg met de
gemeenten Zelzate, Assenede, de Provincie Oost-Vlaanderen, de POM en Agentschap Wegen en
Verkeer werd doorgestuurd naar het kabinet van minister Weyts in functie van de noodzakelijke financiering.

BEK Sint-Gillis-Waas

Ook voor het BEK Sint-Gillis-Waas is de aansluiting van het gebied op de hogere wegenis het grote knelpunt. Een verbreding van de parallelweg van de E34 is noodzakelijk. Als aanzet tot een oplossing werd
een startnota opgemaakt voor deze verbreding.
> Overleg met de gemeente Sint-Gillis-Waas en de Provincie Oost-Vlaanderen over de mogelijke oplossingen voor de ontsluiting.

BEK Zulte/Kruishoutem

De dienst ruimtelijke planning van de Provincie heeft een project opgestart om via een provinciaal ruimtelijk
uitvoeringsplan (PRUP) een bestemmingswijziging met bijhorende stedenbouwkundige voorschriften door
te voeren om zo het bedrijventerrein te optimaliseren. De POM is daarbij betrokken in functie van de latere
uitvoering van de ontwikkeling.
> Verkennende fase: overleg met de gemeenten Zulte en Kruishoutem en de vzw Zaubeek (bedrijventerreinvereniging) in functie van de visie op de optimalisatie van het bedrijventerrein.
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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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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. In 2018 werd de studie ‘BC 2.0 – Bedrijvencentrum van de toekomst’ uitgevoerd.
Met deze studie wil de POM de bedrijvencentra futureproof maken door het aanbod van de bedrijvencentra
af te stemmen op 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 werden alle relevante stakeholders in dit proces betrokken om na te denken
over hoe vandaag en morgen succesvol ondernemen gezien wordt. Onderstaande inzichten vormen een
antwoord op de vraag waarom BC’s moeten evolueren, bijsturen, innoveren, anticiperen, trendsetten, …
> Sterker door samenwerken Ondernemen doe je vandaag niet meer alleen. Samenwerken, netwerken
en co-creëren is de boodschap.
> Deeleconomie In het bedrijvencentrum van de toekomst staat deeleconomie hoog aangeschreven. Niet
enkel het delen van infrastructuur wordt steeds belangrijker, ook het delen van interne diensten en externe faciliteiten.
> De bezieler van dienst Een futureproof bedrijvencentrum heeft een trekker, een inspirator, een ‘gezicht’.
> Investeren in groei Starters begeleiden in het opzetten van hun onderneming, hen coachen in hun
groeiproces en hen in contact brengen met peers en belangrijke stakeholders, ... het zijn allemaal diensten die in het servicepakket van het bedrijvencentrum van de toekomst zitten.
> Het bedrijvencentrum als platform Elke bewoner van een bedrijvencentrum maakt deel uit van een
hechte gemeenschap met een ongelooflijk kapitaal aan kennis, contacten, professionele skills en ervaring. Een kwaliteitsvolle communicatie kan deze waardevolle elementen blijvend verbinden en de belangrijke platformfunctie - die het bedrijvencentrum van de toekomst heeft - onderhouden.
Om het verhaal van het bedrijvencentrum van de toekomst kracht en dynamiek mee te geven werd gekozen
voor de metafoor van een robot. Een handige kapstok om de tien rollen van het BC 2.0 aan te koppelen.

SPREKENDE CIJFERS VOOR BEDRIJVENCENTRA
Op 30/06/2018 kenden de bedrijvencentra een gemiddelde bezettingsgraad van 86%, opgesplitst in een
gemiddelde bezetting van 79% voor de kantoren en een quasi volledige bezetting van 96% voor de atelierruimtes. Dit ligt in de lijn van de gemiddelde bezetting op Vlaams niveau. Volgens de beschikbare gegevens, huisvesten zij samen 246 starters/bedrijven. Een stijging met vijf bedrijven. De bedrijvencentra zorgen
samen voor 1.037 arbeidsplaatsen (zelfstandigen inbegrepen).
Het Ondernemerscentrum Meetjesland, dat operationeel beheerd wordt door de POM, kende in 2018 een
bezetting van 86%.
25
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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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Bezoek aan warmtenet Warmte@Zuid tijdens DOEN-projectmeeting in Antwerpen.
Op termijn wordt het nieuwe stadsdeel volledig verwarmd met restwarmte van afvalverwerker Indaver.
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DOEN - Duurzame Ontwikkeling van Energie Neutraliteit
(dit project is mede gefinancierd door EFRO)

Waarom het project DOEN?
De POM staat mee in voor de uitvoering van het Provinciaal klimaatactieplan. Energie is daarin een
belangrijk speerpunt, meer specifiek groene energie van eigen bodem. Vrij vertaald wil de provincie op termijn zelfvoorzienend worden op vlak van energie. Hiertoe moet de transitie naar een circulaire economie
aanzienlijk versneld worden. Een belangrijke stap daarbij is het in kaart te brengen van vraag en aanbod
van energie (zoals biomassa, gas, elektriciteit en warmte). Vervolgens kunnen geïnteresseerde partijen
gekoppeld worden, wat niet alleen organisatorische en technische kennis vergt maar ook een rendabele
businesscase behoeft.
In de grensregio België-Nederland (overigens ook het projectgebied) zijn er momenteel nog geen spelers
actief die zowel kennis als expertise combineren met effectieve ondersteuning, nodig om een dergelijke
koppeling mogelijk te maken. Anderzijds zien private bedrijven de economische haalbaarheid van het uitwisselen van energiestromen niet in, omdat bedrijven voornamelijk intern kijken en niet naar de omgeving
of buren. Bovendien valt een dergelijke denk- en implementatieoefening over (de uitwisseling van) energiestromen buiten hun core business.
Wat en hoe?
Binnen het bovengeschetste vacuüm positioneert het Interreg project DOEN zich, door het energiemakelaarschap uit te werken, te testen en te implementeren. Het energiewat? Een energiemakelaar wil reststromen bij bedrijven valoriseren door de link te leggen tussen aanbod (vaak bij bedrijven) en de ruimere vraag
in de omgeving (allerhande functies, zoals kmo, residentieel en publieke functies). Het doel van DOEN is
tweeledig: naast het afleveren van een gebruiksklare methodiek en toolkit waarmee (lokale) besturen en
organisaties aan de slag kunnen gaan als energiemakelaar, wordt parallel hieraan de uitgewerkte methodiek uitgetest op dertien cases.
De POM focust samen met projectverantwoordelijke provincie Oost-Vlaanderen op twee zones: enerzijds
de haven van Gent met staalfabrikant Arcelor Mittal in relatie tot de kern van Zelzate, anderzijds de omgeving van Dendermonde. Daar zorgt de aanwezigheid van enkele grote spelers, actief in papierfabricage en
verwerking, voor opportuniteiten inzake warmte-uitwisseling. Deze en andere cases maken de methodiek
doorleefd waardoor ze robuust en gebruiksklaar wordt voor toekomstig gebruik. De uiteindelijke verankering van het energiemakelaarschap komt er vervolgens door energiemakelaars binnen en buiten het
projectgebied te lanceren, die stakeholders verder helpen om energie-uitwisselingsprojecten te realiseren.
Wie en tot wanneer?
De projectpartners zijn zowel private als publieke partners, zowel Vlaamse als Nederlandse: Provincie Antwerpen, POM Antwerpen, POM Oost-Vlaanderen, Provincie Oost-Vlaanderen, Kelvin Solutions bvba, Stad
Gent, ODE, Condugo bvba, BOM Business, Development & Foreign Investments B.V., Middenbrabantse
Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid, Provincie Zeeland, POM West-Vlaanderen.
De projectperiode loopt van 01.04.2018 tot 31.03.2021 (drie jaar).

29

Netwerkdag BTM 13/09/2018
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OVERIGE ACTIVITEITEN IN WERKDOMEIN BTM+
Smart Energy Link (SEL)

In dit belangrijke Vlaams-Nederlandse partnerschap realiseert de POM als projectleider liefst tien smartgrid
pilootcases op bedrijventerreinen in de grensregio Vlaanderen-Nederland. Demonstraties (waarvan twee in
Oost-Vlaanderen) bewijzen de meerwaarde van slimme energienetwerken op bedrijventerreinen voor zowel het bedrijfsleven, de overheden, de netbeheerders als voor de omwonenden. In dit EU-gesubsidieerde
project gebeurt alles in volle samenwerking met het bedrijfsleven en de netbeheerders.
In 2018 werden vier verschillende themaworkshops georganiseerd om een beter zicht te krijgen op de
kritische succesfactoren voor het slagen van een smart grid, zowel wat de uitwisseling van elektriciteit als
warmte betreft. In Oost-Vlaanderen werden afspraken gemaakt met de Business Club Dendermonde rond
het plan van aanpak voor de realisatie van een smart grid elektriciteit voor bedrijventerrein Bosveld/Hoogveld. Dit omvat de technische, organisatorische en juridische aspecten.

Provinciale subsidie bedrijventerreinen (i.s.m. Provincie Oost-Vlaanderen)

ln 2018 werden zes dossiers door de POM succesvol opgevolgd en beëindigd: Aalter, Aalst Zuid, Lierde,
Deinze en twee dossiers in Sint-Niklaas. De focus lag op duurzame mobiliteit, beveiliging, energie en verduurzaming van logistiek.
Daarnaast werden zes initiatieven samen met de POM opgestart: Sint-Laureins, Maldegem, Deinze, Wetteren, Zele en Zottegem. De focus ligt op inrichting, biodiversiteit, beveiliging, duurzame mobiliteit en energie.

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

Dit project omvat het bundelen en verstrekken van BTM-informatie, naast eerstelijnsadvies (SPOC) en het
realiseren van een jaarlijks provinciaal evenement. Dat laatste vond plaats in september rond de kracht van
samenwerking op onze bedrijventerreinen. Met een vijftigtal aanwezigen uit bedrijventerreinverenigingen,
middenveldorganisaties, lokale besturen en overheden kregen we meer grip op de grote uitdagingen, onder
meer rond veiligheid, mobiliteit, energie-efficiëntie en financiering.
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ONZE
CIJFERS
DALEN
“we zijn er fier op”
Bernard Pauwels
Conti-Label

DALEND ENERGIEVERBRUIK

DAAR PAK JE MEE UIT
GA OOK VOOR DALENDE CIJFERS
VIA ONZE ENERGIECOACHING
pomov.be/energiecoach
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Vernieuwd streekbeleid Waas en Dender

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.

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.

Energieke Bedrijven

ln dit door EFRO gesubsidieerde project begeleiden we een tiental Oost-Vlaamse kmo’s bij het nemen van
energiebesparende maatregelen, van het opsporen van investeringskansen tot het zoeken naar uitvoerders en mogelijke investeerders. Zo creëert de POM ‘uitmuntende energievoorbeelden’ of kmo-idolen, die
op hun beurt andere kmo’s aan kunnen zetten om slimmer om te springen met hun energie.
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KENNISECONOMIE
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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DE OPRICHTING VAN EEN MULTIFUNCTIONEEL PARKGEBOUW
OP TECH LANE GHENT SCIENCE PARK

		
In de Slimme Specialisatiestrategie van de Provincie is 'Duurzaam Bouwen' een belangrijke niche. De
POM treedt frequent op als bouwheer en hanteert hierbij de BREEAM-methodiek, gebaseerd op een visie
en expertise in de nieuwste evoluties en innovaties rond veranderingsgericht en circulair bouwen.
Het parkgebouw wordt een voorbeeldgebouw op het vlak van duurzaamheid, flexibiliteit en innovatie. Het
moet dit duurzame en innoverende karakter ook visueel uitdragen en dient een architecturale landmark
te zijn op het terrein. De invulling van de ruimtes moet een werkend ecosysteem mogelijk maken zodat
bedrijven, bezoekers en gebruikers elkaar kunnen ontmoeten en samenwerken. Zo wordt het parkgebouw
een ondersteunende aantrekkelijke hub op het terrein.
Om de functionele invulling van het gebouw uit te zetten werden de resultaten gebruikt uit het co-creatieproject 'Het bedrijvencentrum van de toekomst BC2.0' (2017). Deze ambities werden vertaald in een
visienota die als uitgangspunt diende voor de start van een haalbaarheidsstudie. Deze zal de definitieve
afbakening en de financiële haalbaarheid van concept en ambities vastleggen.
Voor de realisatie van dit parkgebouw heeft de POM, in ruil voor de individuele ontwikkelingsrechten, een
optierecht op een erfpachtrecht op een terrein in de zone Campus. Het optierecht heeft een maximale
duurtijd van drie jaar na ondertekening van het addendum op 23/04/2018, waarbij de effectieve realisatie
vijf jaar na ondertekening dient plaats te vinden.

DE ONTWIKKELING VAN EEN CLUSTER VOOR DE VALORISATIE VAN
CO/CO2 IN DE GENTSE KANAALZONE

		
De POM is sinds 2016 betrokken bij initiatieven/projecten rond de valorisatie van CO/CO2 naar chemische
bouwstenen en brandstoffen. In 2018 werden de volgende initiatieven actief ondersteund:

De creatie van een CCU-hub in de Gentse kanaalzone

Het doel hiervan is de Gentse regio uit te bouwen tot een hub voor carbon capture en utilisation. Op deze
manier profileert de regio zich als een internationale hotspot voor innovatieve technologieontwikkeling en
-implementatie. Dit creëert ook een industrieel weefsel dat competitief is voor de transitie naar een duurzame, groene en circulaire economie met een minimale uitstoot aan broeikasgassen. Hierdoor wordt ook de
vestiging van economisch belangrijke spelers in de regio verankerd en kan nieuwe economische activiteit
zich ontwikkelen.
De POM, Stad Gent en North Sea Port met de ondersteuning van de Capture-onderzoeksgroep van
Ugent, hebben een voorstudie laten uitvoeren rond een CCU-strategie in het havengebied van Gent.
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CUST: Clean Underground Sustainable Transport

North Sea Port wil de behoefte aan sterke buisleidinginfrastructuur onderzoeken in het kader van de
transitie naar een CO2-arme haven. De studie onderzoekt in eerste instantie de huidige en toekomstige
productstromen van H2, CO2 en syngas, en geeft een overzicht van de bestaande en nieuwe gewenste
buisleidingen. In een tweede fase worden regelgeving, exploitatiemodellen en mogelijke financieringsvormen bekeken. De POM is lid van de begeleidingsgroep.

OVERIGE ACTIVITEITEN IN WERKDOMEIN INNOVATIE
Carbon2Value (dit project is mede gefinancierd door EFRO)

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.

Tech2Fab (dit project is mede gefinancierd door EFRO)

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, ...) in Oost-Vlaanderen. De POM staat in voor
de communicatie naar Vlaamse stakeholders.

Flanders Biobased Valley (FBBV)

De biogebaseerde economie is sinds een tiental jaren een van de speerpuntclusters van de provincie en
de POM Oost-Vlaanderen. De POM blijft zowel financieel als inhoudelijk de ledenvereniging ondersteunen.

Cleantech Cluster Regio Gent

De Stad Gent (Dienst Economie), North Sea Port, 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 (www.cleantechregiogent.be).
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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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LOGISTIEK TESTCENTRUM - LTEC
(i.o.v. Provincie Oost-Vlaanderen)

Oost-Vlaanderen uitbouwen tot een logistieke topregio is een van de speerpunten van het Provinciaal
economisch beleid. Om dit te verwezenlijken zal de POM Oost-Vlaanderen een Logistiek Test Centrum
bouwen op de terreinen van Tech Lane Ghent in Zwijnaarde. De Provincieraad zette daarvoor het licht op
groen op 20/09/2018.
De Provincie wil de logistieke sector ondersteunen en houdt via de POM de vinger aan de pols om te zien
waar er mogelijke opportuniteiten liggen. Deze zoektocht leidde tot het idee om een testcentrum te bouwen
voor iedereen die met logistiek en supply chain te maken heeft. Bedrijven kunnen er, met eigen personeel
en goederen, bestaande en nieuwe concepten rond magazijnwerking in een realistische omgeving en voor
een volledige procesflow uitproberen en vergelijken. De noodzaak hieraan werd door de POM afgetoetst
bij het werkveld en zeer positief onthaald.
Investeringen in technologie zijn uiterst belangrijk in het magazijn van morgen. Deze kunnen er makkelijk
voor zorgen dat de productiviteit met 10 tot 40% stijgt. Maar om toegang te krijgen tot nieuwe oplossingen
zijn bedrijven vandaag grotendeels afhankelijk van voorstellingen op beurzen. Het Logistiek Test Centrum
zal realistische praktijktesten mogelijk maken.
In het gebouw zullen er twee modulair in te richten ruimten zijn, voorzien van een aantal procestechnieken
voor warehousing. Bedrijven kunnen deze ruimten huren om bijvoorbeeld te testen of een nieuwe technologie de verwachte meerwaarde genereert. Of zij kunnen er samenwerken met andere partners om een
procesverandering uit te werken. Daarnaast komt er een derde ruimte die verhuurd zal worden als permanent logistiek vormingscentrum. Hierin zal een opleidingsverstrekker nieuwe opleidingen kunnen aanbieden door gebruik te maken van de aanwezige hoogtechnologische logistieke apparatuur.
De wisselwerking tussen het testcentrum en een opleidingsverstrekker zal zorgen voor een uniek aanbod
van hoogopgeleide competente logistieke profielen in Oost-Vlaanderen. Zodat de volledige logistieke sector de vruchten kan plukken van dit initiatief.
Door een borgstelling van het Oost-Vlaams Provinciebestuur eind 2018 voor de realisatie van het project
LTEC kan de POM verder uitvoering geven aan het sociaal-economisch beleid. Zo wordt de uitbouw van
Oost-Vlaanderen tot logistieke topregio nog concreter.
De laatste maanden van 2018 trof de POM de nodige voorbereidingen om de grond voor LTEC op Tech
Lane Ghent te verwerven.
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Project 'De Blauwe Keten'
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OVERIGE ACTIVITEITEN IN WERKDOMEIN LOGISTIEK
De biertrein

Het is de ambitie van het project 'De Biertrein' om een groot deel van de goederenstromen tussen AB InBev (Jupille) en Delhaize (Ninove) van de weg op het spoor te zetten. De POM heeft het coördinatorschap
op zich genomen om effectief een spoorshuttle tussen Jupille en Ninove te realiseren. De nodige partners
werden rond tafel gebracht, de gezamenlijke doelstelling voor het bekomen van een win-win werd gedefinieerd en er werd een vertrouwensband opgesteld. Het rekenmodel dat toelaat alle mogelijke varianten
financieel te vergelijken op economische haalbaarheid werd verder ontwikkeld en de POM zette maximaal
in om andere partners te betrekken. Eens het project aan zijn volle capaciteit zit, haalt het 5.000 vrachtwagens per jaar van de weg.

IWTS 2.0 (mede gefinancierd door EFRO)

Vele Europese waterwegen blijven niet of ondermaats gebruikt. Het North Sea Region project ‘IWTS 2.0’
wil hier verandering in brengen door oplossingen te zoeken voor transport via binnenvaart.
In 2018 werkte de POM aan volgende elementen in het project:
> op basis van bedrijfsbezoeken worden zowel potentiële goederenstromen als juridische en operationele
hindernissen in beeld gebracht. Samen met de industrie zal een aantal innovatieve overslagmethodes
ontwikkeld en getest worden aan de hand van prototypes.
> 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.

Project ‘De blauwe Keten’ (i.s.m. Provincie Oost-Vlaanderen - mede gefinancierd door EFRO)

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). Om de kansen in te schatten werd een economische haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Hiervoor gebeurde eerst een marktanalyse,
gevolgd door de ontwikkeling van een rekentool, waarbij rekening gehouden wordt met de ganse (logistieke) keten. Om de praktische haalbaarheid van concepten uit te testen werden een aantal pilootprojecten
uitgevoerd. Op 30/11/2018 werden de finale resultaten gepresenteerd bij Agropolis.

Samenwerking met HoGent en North Sea Port

In het kader van de bacheloropleiding Logistiek Management aan de HoGent werd door de studenten een
case uitgevoerd rond alternatieve brandstoffen in de binnenvaartsector (academiejaar 2017-2018), inclusief de organisatie van een business café. De POM is samen met North Sea Port ‘opdrachtgever’ van deze
case. Op deze manier wordt relevante informatie verzameld die de werking van de POM ondersteunt en
oriënteert. Voor het academiejaar 2018-2019 viel de keuze op een case rond truckparkings.
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Project ‘IVM-OVAM recyclageparken’

Om bedrijven te identificeren die geïnteresseerd zijn in productstromen afkomstig van IVM-recyclageparken, gebeurde een vraaganalyse met focus op het lokaal gebruik van de materialen. De POM en IVM identificeerden drie potentiële stromen, namelijk PVC, klein materiaal en design. Op basis hiervan werden twee
proefprojecten uitgevoerd door IVM. In een eerste pilootproject werd PVC apart ingezameld en getransporteerd naar een verwerker in Diksmuide. In het tweede pilootproject was het de bedoeling om de recyclageparkbezoeker duidelijk te maken dat kleine herbruikbare materialen nog een tweede leven kunnen krijgen
bij Kringwinkels. In 2018 werd het gezamenlijk eindrapport ingediend bij OVAM.

Voortgezette opleiding Supply Chain Management

Omdat bedrijven in de logistieke sector moeite hebben geschikte mensen te vinden, heeft de POM, binnen
de koepel van het Oost-Vlaams Platform Transport en Logistiek, de coördinerende rol op zich genomen
om een nieuwe opleiding in supply chain management in te richten. In 2018 lag de focus enerzijds op het
creëren van het draagvlak, zowel bij de onderwijsinstellingen (UGent, Hogent, Artevelde Hogeschool) als
bij de privébedrijven (door het samenstellen van een stuurgroep met vertegenwoordigers van het werkveld). Anderzijds ging de aandacht vooral naar het zoeken naar een goede formule voor de opleiding (vb.
in de vorm van een postgraduaat). In 2019 zal dit verder concreet vorm gegeven worden.

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

Zijn optimalisatie en kostenbesparing mogelijk bij de organisatie van de logistiek in de sierteelt? De POM
lijstte mogelijke acties op om de logistiek in de sierteelt, op korte en lange termijn, efficiënter te maken. Uit
literatuurstudie en interviews bij stakeholders blijken samenwerking, bundeling van goederenstromen en
digitalisering belangrijke werkthema’s te zijn. Op 04/12/2018 werden de resultaten van het onderzoek voorgesteld en gaven sprekers uit de sector hun mening over logistiek en digitalisering in de sierteeltsector.

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

Dienst Landbouw en Platteland van de Provincie Oost-Vlaanderen heeft als doelstelling een pilootproject
uit te voeren waarbij de focus ligt op het optimaliseren van de logistiek in de korte keten. Op basis van een
literatuurstudie en een uitgebreide bevraging van stakeholders werd door de POM 23 pilootprojecten voorgesteld. De focus in het project lag vooral op de thema’s B2C, verse (hoeve-)producten en logistiek.

Valorisatie van bermmaaisel en melkwei

De POM bouwde expertise op in logistieke processen rond specifieke biostromen en zet verder in op de
valorisatie van bermmaaisel en melkwei. Bestaande rekenmodellen werden verder verfijnd en evoluties
verder opgevolgd (bv. in het kader van het project Bermstroom waarbij gezocht wordt naar toepassingsmogelijkheden van bermmaaisel voor de productie van papier).

Betrokkenheid bij ESF ‘Versterkt Streekbeleid G28+’

De POM is als klankbord betrokken bij het ESF-project ‘Versterkt Streekbeleid’ G28+, waaronder de deelinitiatieven rond de korte keten (Productief Landschap) en mobiliteit. Hieruit vloeide het project 'Logistiek in
de Korte Keten' (zie hoger) voort.
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ONDERSTEUNING
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Biofabriek van de toekomst
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WERKEN AAN EEN PERFORMANTE ORGANISATIE
Communicatie
Op het vlak van communicatie ging er in 2018 veel aandacht naar de vormelijke en inhoudelijke restyling
van de digitale nieuwsbrief. Deze werd vanaf september een gezamenlijke uitgave met de dienst Economie van de Provincie, waardoor de inhoudelijke scope uitbreidde en er kon overgeschakeld worden op een
maandelijkse publicatie. Daarnaast bleef de focus op vlak van sociale media gericht op de verdere professionele netwerkuitbouw via Linkedin.
Wat studiedagen en netwerkevents betreft, verdienen de informatieavond voor het project Briel
(01/02/2018), het evenement Kennisnetwerk BTM (13/09/2018) en de Studiedag Sierteelt Logistiek
(04/12/2018) een speciale vermelding. Naast het belang van het inhoudelijke aspect, waarover elders in dit
activiteitenverslag meer, zorgde de POM ook steeds voor een professionele organisatie en presentatie.

Personeel
Net als de voorbije twee jaar ging ook in 2018 veel aandacht uit naar het faciliteren van het integratieproces van de Certificeringsautoriteit (zie pg. 55). Voor de verdere invulling van het personeelskader gebeurden meerdere aanwervingen. Ook voor de POM zelf werden aanwervingsprocedures opgestart en succesvol afgerond, waardoor begin 2019 drie nieuwe medewerkers aan de slag zullen gaan.

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
Ook in 2018 ging 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 wanneer dit nodig was, extern juridisch advies
ingewonnen. Vanaf 2019 zal deze ondersteuning 'in huis' aanwezig zijn door de aanwerving van een juridisch medewerker.
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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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TEAM POM
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Bovenaan: Tom Pauwels • Benoît Boderé • Gieles Kinget • Ingrid Deherder • Flore Dequeker • Veerle Van Daele • Sandy Devreese
Midden: Kristof Janssens • Danny Vanrijkel • Linda Verdonck • Dieter Geenens (algemeen directeur) • Kurt Moens (voorzitter)
Johan Goethals • Marieke Van Poucke • Heleen Veys
Vooraan: Jorie Soltic • Piet Baeke
(ontbreken op de foto: Annelies Herregat • Pieter-Jan Van De Weghe)
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TEAM CERTIFICERINGSAUTORITEIT
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Boven: Liesbet Van Looveren • Josée De Pelsemaeker • Nele De Wilde • Mario Vermeersch • Matthias Van Campe • Vanessa Verheire
Onder: Luc Deleu • Dieter Geenens (algemeen directeur POM) • Kurt Moens (voorzitter) • Marie-Paule Boone (coördinator CA)
(ontbreken op de foto: Marieke Rummens • Sofie Taghon)
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