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POM OOST-VLAANDEREN
In juni 2006 ging de POM Oost-Vlaanderen van start. Twaalf jaar later zijn we best trots op wat we
ondertussen al gerealiseerd hebben. In deze portfolio sommen we dan ook graag alle projecten eens
overzichtelijk voor u op. Kort en bondig en herleid tot de essentie.
Aan de hand van vijf icoontjes geven we u per project de belangrijkste informatie:
korte beschrijving van het project
opsomming van de projectpartners
beschrijving van wat de precieze taak van de POM is/was binnen het project
looptijd van het project
budget waarmee het project gerealiseerd wordt/werd
Zo krijgt u een mooi beeld van wat de POM de voorbije twaalf jaar heeft uitgevoerd en aan welke projecten
we vandaag nog hard werken. Het zal u hopelijk ook inspireren om nieuwe projecten aan de POM voor te
stellen. Zodat we deze portfolio samen nog verder kunnen uitbreiden.
We wensen u veel inspiratie toe bij het lezen en nodigen u graag uit om uw ideeën tot samenwerking met
ons te bespreken.
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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PLANNING RUIMTELIJKE
ECONOMIE

1

Bijdragen tot de economische ontwikkeling van de provincie
door mee te werken aan een afstemming van een duurzaam bedrijfshuisvestingsaanbod op de economische ruimtebehoefte.

8

Provincie Oost-Vlaanderen, dienst Ruimte; Agentschap Innoveren
& Ondernemen; publieke ontwikkelaars.

De POM overlegt met de diensten van de provincie betrokken bij
ontwikkeling, inrichting en beheer bedrijventerreinen (via bijwonen
van IDOG = interdienstenoverleg grondgebiedszaken) en het specifiek halfjaarlijks overleg met dienst ruimte van de provincie.
De POM geeft advies tijdens het verloop van de planningsprocessen met betrekking tot het aspect duurzaamheid bij de creatie van
een bedrijfshuisvestingsaanbod.
De POM bouwt een netwerk uit binnen de diverse beleidsinstanties (provinciaal, regionaal, Vlaams, …) die van belang zijn voor
economische locaties en ruimtelijke economie in het algemeen.
De POM wisselt ervaring uit met andere publieke ontwikkelaars.
De POM verdedigt proactief de eigen potentiële actievelden inzake concrete realisaties van economische locaties op het terrein.

Permanent

Het betreft in hoofdzaak personeelsinzet die onder de reguliere
werking valt.
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ONDERHANDELINGSTEAMS

2

Op heel wat bedrijventerreinen zijn onbenutte gronden terug te
vinden. Vaak is het onduidelijk of deze gronden in de toekomst
aangewend zullen worden voor economische activiteiten. Deze
terreinen worden geconfronteerd met tal van knelpunten. Het was
de doelstelling van het project Onderhandelingsteams om de onbenutte percelen te activeren.
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Agentschap Innoveren & Ondernemen; andere POM's voor ervaringsuitwisseling; gemeentebesturen; eigenaars; ontwikkelaars.

De POM inventariseerde de onbenutte gronden. Op basis van de
GIS-gegevens werden achttien bedrijventerreinen (148 ha onbenut) geselecteerd waar nog geen enkel initiatief tot ontwikkeling
werd genomen.
In de eerste fase onderwierp de POM deze bedrijventerreinen aan
een analyse van de knelpunten en de potenties. Tijdens een bezoek aan de gemeente/stad werd deze analyse gecheckt en de
lokale visie besproken. Vervolgens werd een plan van aanpak opgemaakt en onderhandeld met de eigenaars en andere betrokken
actoren.
Door de doorgedreven onderhandelingen werd ongeveer 33 ha
geactiveerd, kon voor 47 ha een duidelijke voortgang worden vastgesteld en werd er voor 35 ha een voortraject tot vermarkting opgezet. Uit de analyse bleek dat voor 33 ha van de bedrijfsgronden
geen economisch gebruik mogelijk is. In die gevallen was desaffectatie aangewezen.

2008 - 2012

Budget: 400.000 euro (personeels- en werkingskosten)
Agentschap Innoveren & Ondernemen gaf een financiële ondersteuning ten bedrage van 85%.
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ACTIVERINGSTEAMS

3

Het project Activeringsteams was een verderzetting van het project Onderhandelingsteams voor de onbenutte gronden die nog
niet op de markt werden gebracht.

12

Agentschap Innoveren & Ondernemen; andere POM's voor ervaringsuitwisseling; gemeentebesturen; eigenaars; ontwikkelaars.

De POM voerde een hernieuwde globale prospectie van onbenutte zones en leegstaande gebouwen uit, die vervolgens aangepast
werden in de Vlaamse GIS-gegevensbestanden. In totaal werden
2.237 ha onbenutte terreinen geïnventariseerd. 983 ha werd geactiveerd. Van de overige percelen is de reden waarom het onbenut is onderzocht en bekend. De methodiek uit Onderhandelingsteams werd toegepast en verder verfijnd. De terreinen met een
lopend voortraject werden verder opgevolgd.

oktober 2012 - april 2015

Budget: 350.000 euro (personeels- & werkingskosten + studies).
Agentschap Innoveren & Ondernemen gaf een financiële ondersteuning ten bedrage van 85%.
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PROJECT PLANOLOGISCHE RUIL

4

Vanuit de projecten Onderhandelingsteams en Activeringsteams
werden percelen geïnventariseerd die, omwille van verschillende
redenen, niet meer bruikbaar zijn voor economische activiteiten.
Het gaat over percelen op acht bedrijventerreinen in Oost-Vlaanderen met een totale oppervlakte van ongeveer 50 ha.
Het project ‘Planologische Ruil’ had als doel om enerzijds deze
percelen een nieuwe bestemming te geven en anderzijds onderzoek te doen naar alternatieve bedrijfshuisvestingsmogelijkheden
voor de te herbestemmen (delen van) deze bedrijventerreinen.
Binnen het project werd ook onderzoek gedaan naar de toepassing van planologische ruil, een nieuw instrument van het decreet
landinrichting.

LEGENDE
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De POM werkte samen met de dienst Ruimtelijke Planning van
de Provincie Oost-Vlaanderen. Ook de VLM werd bij het project
betrokken in het kader van de toepassingen van het instrument
planologische ruil uit het decreet landinrichting.

De POM stond in eerste instantie in voor het verzamelen van alle
relevante informatie per te desaffecteren terrein. De POM was
ook betrokken bij het overleg met gemeenten en andere betrokken diensten en bij het zoeken naar nieuwe locatie(s) voor bedrijfshuisvesting in overleg met de gemeenten.
De dienst Ruimtelijke Planning van de Provincie coördineerde het
project, stond in voor de opmaak van de PRUPs en voerde het onderzoek naar de behoefte en nieuwe locatie(s) voor bedrijfshuisvesting.

01/09/2014 - 30/09/2018.

De totale kostprijs bedroeg 117.000 euro, waarvan 17.000 euro
bestemd voor personeelskosten POM (0,2 VTE) en 100.000 euro
voor studiekosten in het kader van de opmaak PRUP (uitgevoerd
door Provincie). Agentschap Innoveren & Ondernemen gaf een financiële ondersteuning ten bedrage van 85%.
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PROJECT NIET-BEHEERDE
BEDRIJVENTERREINEN

5

Het project volgt op het project Activeringsteams. De focus ligt echter op de bedrijventerreinen die nooit planmatig ontwikkeld werden
en waarop geen beheer gevoerd wordt.
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Agentschap Innoveren en Ondernemen, alle POM’s.

In de toekomst zal geen bijkomende open ruimte meer aangesneden mogen worden om bedrijven te huisvesten. Een nieuw
aanbod aan bedrijfskavels zal moeten gerealiseerd worden op de
reeds aangesneden ruimte door middel van een actiever herontwikkelingsbeleid.
Het project bestaat uit volgende stappen: een kortlopende informatieverzameling over de niet-beheerde bedrijventerreinen, een
analyse van het activeringspotentieel op deze bedrijventerreinen
en het zoeken naar een actor die bereid is het beheer van het
bedrijventerrein op zich te nemen of initiatief te nemen tot (her-)
ontwikkeling, vermarkting, (gedeeltelijke) herbestemming of herinvulling van de gronden.

Het project startte in oktober 2018 en heeft een looptijd van twee
jaar.

Budget: 117.647 euro (personeels- en werkingskosten).
Agentschap Innoveren en Ondernemen geeft een financiële ondersteuning ten bedrage van 85%.
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BEDRIJVENTERREIN
BURCHTDAM (NINOVE)

6

Het project omvat het ontwikkelen van de onbenutte terreinen van
de nv Burchtdam in Ninove als bedrijventerrein en het geven van
een nieuwe invulling aan de onbenutte gebouwen. De terreinen
waarop de bedrijfsgebouwen van Fabelta gevestigd waren behoren, samen met de nog onbenutte industriegrond en de bedrijfsgebouwen Berry Yarns, tot de projectzone. Om de ontwikkeling
mogelijk te maken dienen voorafgaand een aantal knelpunten te
worden opgelost, zoals de ontsluiting, de watergevoeligheid en de
bodemverontreiniging.

18

In eerste instantie werd er samengewerkt met de eigenaar Burchtdam nv. Vervolgens werd er een brownfieldconvenant afgesloten.
Burchtdam nv en POM zijn actor, de stad Ninove, De Vlaamse Waterweg, OVAM, de Provincie Oost-Vlaanderen en Ruimte Vlaanderen zijn regisseur.

De POM nam de algemene projectcoördinatie op zich tijdens het
haalbaarheidsonderzoek en de aanvraag van het Brownfieldconvenant. Het Brownfieldconvenant evolueert nu in de richting van
een stadsontwikkelingsproject waarvoor de Provincie een PRUP
opmaakt. De POM waakt erover dat verweven bedrijvigheid op de
site mogelijk blijft en geeft input, specifiek naar de economische
en financiële haalbaarheid van de verdere ontwikkeling van het
gebied.

2007: samenwerkingsovereenkomst tussen de POM en Burchtdam nv voor de opmaak van een haalbaarheidsstudie.
2010: afsprakennota met Burchtdam nv.
2015: afsluiten Brownfieldconvenant.

De taken die zich situeren in de planningsfase, het voortraject en
het Brownfieldconvenant (taken met betrekking tot de knelpunten)
werden financieel ondersteund door Agentschap Innoveren & Ondernemen binnen de projecten Onderhandelingsteams en Activeringsteams.
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BEDRIJVENTERREIN HOEKJEKAPELLESTRAAT (WAARSCHOOT)

7

De kmo-zone Hoekje-Kapellestraat omvat een totale oppervlakte
van 19,14 ha. Naast een recent ontwikkelde bedrijvenzone (Priorijstraat) lag een verouderde bedrijfssite met onbenutte gronden en
verschillende leegstaande bedrijfsgebouwen. De site werd ook gekenmerkt door een aantal zonevreemde functies zoals een schietstand, tennis, …
Met de opmaak van een RUP kreeg het onbenutte gedeelte een
nieuwe structuur voor de inplanting van kmo's. Het meest zuidelijke gedeelte werd aangeduid als gemengde zone, zodat in de
bestaande bedrijfsgebouwen ook andere functies konden ondergebracht worden en er een oplossing kwam voor de zonevreemde
functies.

20

Gemeente Waarschoot (plannende overheid/opdrachtgever van
het project); intercommunale Veneco (opmaak gemeentelijk RUP).

De POM verzorgde de algemene projectcoördinatie om de verdere ontwikkeling van de site Hoekje-Kapellestraat te bevorderen en
de procesbegeleiding bij de opmaak van het gemeentelijk RUP.

Op 06/05/2010 werd de samenwerkingsovereenkomst ondertekend. De procesbegeleiding bij de opmaak van het RUP liep af op
27/09/2012 (goedkeuring RUP). De algemene projectcoördinatie
liep verder in samenspraak met de gemeente Waarschoot tot de
aankoop van de gronden door Global Estate Group. KMO-Park
'Spinnerij' bestaande uit 45 units is momenteel in opbouw.

De taken die betrekking hadden op de algemene projectcoördinatie worden financieel ondersteund door Agentschap Ondernemen
binnen het project Onderhandelingsteams.
De kosten van de procesbegeleiding bij de opmaak van het RUP
(10.075 euro) werden betaald door de gemeente Waarschoot.
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PROJECT BRIEL
(BAASRODE)

8

Het is de bedoeling 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.
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Samenwerkingsovereenkomst tussen provinciebestuur
Oost-Vlaanderen, POM Oost-Vlaanderen en De Vlaamse Waterweg.
De stad Dendermonde ondersteunt het project.
De dienst Ruimtelijke Planning van de Provincie staat in voor het
planningstraject, De Vlaamse Waterweg staat in voor het realisatietraject.

De POM staat in voor de coördinatie van het project, waardoor er
een continue terugkoppeling bestaat tussen het voortraject met
de studies over de ruimtelijke voorwaarden en de financiële haalbaarheid en de gefaseerde realisatie, gekoppeld aan een goed
beheer van het terrein. Het merendeel van de taken van de POM
bevinden zich in het voortraject.

De samenwerkingsovereenkomst is ondertekend op 18/05/2011.
Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur. Om
de vijf jaar wordt een evaluatie en eventuele herziening van de
overeenkomst voorzien.

De kosten voor het voortraject omvatten voor de POM vooral personeelskosten: 0,5 VTE.
Het voortraject wordt voor 250.000 euro gesubsidieerd door Agentschap Innoveren & Ondernemen.
Deze subsidie omvat een gedeelte van de personeelskosten van
de POM en De Vlaamse Waterweg en een gedeelte voor studies.

23

ALVAT-SITE (BUGGENHOUT)

9

De 5 hectare grote Alvat-site zit ingeklemd tussen het gehucht
Oude Briel in Buggenhout en het projectgebied van het regionaal
watergebonden bedrijventerrein Briel in Baasrode, dat wordt omgevormd tot een duurzaam en kwalitatief watergebonden bedrijventerrein.
Op de site werden jarenlang vaten geconditioneerd. Sinds het faillissement van het bedrijf in 1995 raakte de site in onbruik. De bodem en het grondwater van het verlaten terrein zijn sterk vervuild.
Een sanering en herontwikkeling van de site is noodzakelijk.

24

Provincie Oost-Vlaanderen, gemeente Buggenhout, De Vlaamse
Waterweg nv, OVAM

In 2015 nam de Provincie Oost-Vlaanderen een startbeslissing
met betrekking tot de Alvat-site, waarin de POM werd opgenomen
als betrokken actor. Als eerste stap in het proces werd een masterplan opgemaakt dat de mogelijke nieuwe bestemmingen van
de site en de haalbaarheid van een herontwikkeling onderzocht.
Via een participatietraject werden verschillende actoren en de
omwonenden betrokken bij de opmaak. De studie resulteerde in
een aantal principes die een kader vormen waar een concreet programmavoorstel aan kan worden afgetoetst. Dit masterplan zal de
basis vormen voor de opmaak van een PRUP.
De POM onderzoekt verschillende ontwikkelingsscenario’s om
deze site ook effectief te gaan saneren en tot een ontwikkeling te
komen volgens de principes van het masterplan Alvat.

De POM is door de startbeslissing van de Provincie Oost-Vlaanderen sinds 2015 betrokken actor.

De financiële bijdrage van de POM gebeurt in mandagen.
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HERBESTEMMEN VOORMALIGE
ELEKTRICITEITSCENTRALE RUIEN
(KLUISBERGEN)

10

Met zijn vermogen van 850 MW was Ruien de grootste niet-nucleaire elektriciteitscentrale van België. De elektriciteitsproductie
werd er in de loop van 2013 stopgezet. In 2014 werden het terrein,
de gebouwen en de installaties verkocht.
Door de omvang van het terrein (ongeveer 80 ha) en de unieke ligging aan het water, werkt de provincie Oost-Vlaanderen een
toekomstvisie uit. Gezien het terrein deels onbenut was, werd het
reeds opgenomen in het project onderhandelingsteams en later
activeringsteams.
De toekomstvisie vertrok vanuit een quick scan, waarbij verschillende mogelijkheden qua bestemming werden afgetoetst aan de
kenmerken van het gebied.
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Bij het uitwerken van de toekomstvisie werden zowel de Provincie
Oost-Vlaanderen, de POM, de gemeente Kluisbergen als de huidige eigenaar Global Herpelgem nv betrokken.
In het Brownfieldconvenant zijn Global Herpelgem nv en De
Vlaamse Waterweg actor. De gemeente Kluisbergen, de Provincie
Oost-Vlaanderen, de POM, OVAM, Departement Ruimte Vlaanderen en AWV zijn regisseur.

De POM volgde de opmaak van deze toekomstvisie op en gaf
tijdens het proces de gevraagde input naar de potenties voor (watergebonden) bedrijvigheid. In het kader van het Brownfieldconvenant neemt de POM een rol op in functie de reconversie tot
een duurzaam en kwalitatief bedrijventerrein. Haar expertise wordt
meer bepaald ingezet op de thema's logistiek, beheer en energie.

De projectstructuur werd begin 2014 opgesteld met de aanstelling
van het studiebureau voor de quick scan. In maart 2017 werd een
Brownfieldconvenant afgesloten.

De taken die betrekking hebben op de deelname in de projectstructuur worden financieel ondersteund door Agentschap Innoveren &
Ondernemen binnen het project Activeringsteams. Daarnaast is er
de specifieke input naar logistieke kennis. De financiële bijdrage
voor de POM gebeurt hiervoor hoofdzakelijk in mandagen.
27

HERBESTEMMEN MILITAIR
DOMEIN WESTAKKERS
(SINT-NIKLAAS)

11

De Provincie Oost-Vlaanderen begeleidt de herbestemming van
het voormalig militair domein Westakkers in Sint-Niklaas. Er werd
reeds een masterplan en financieel haalbaarheidsplan opgemaakt
dat strategische keuzes maakt voor de bestemming van de site,
rekening houdend met de financiële gevolgen van deze keuzes.
In het masterplan wordt voorgesteld om de site in zijn geheel te
ontwikkelen als een (re)creatieve long met ruimte voor recreatie,
jeugd- en groepsaccommodatie, sport en ruimte voor creatieve
bedrijvigheid in een groene omgeving waarbij het aanwezige bos
op het terrein behouden blijft.
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De projectgroep bestaat uit de directie Ruimte en dienst Ruimtelijke Planning van de Provincie Oost-Vlaanderen, de stad Sint-Niklaas, de POM en Interwaas. De dienst Ruimtelijke Planning staat
in voor de coördinatie.

De POM volgde de opmaak van het masterplan voor de herbestemming op tijdens de projectgroepvergaderingen, gaf tijdens het
proces de gevraagde input en waakte over de haalbaarheid van
het project.
Sinds de kennisname van het afgewerkte masterplan in september 2014, neemt de POM, samen met Interwaas, een taak op binnen de werkgroep financiën en aankoop.

Op 28/02/2013 werden de procesnota en de processtructuur goedgekeurd.

De taken die betrekking hebben op de procesdeelname werden
financieel ondersteund door Agentschap Ondernemen binnen het
project Activeringsteams. De financiële bijdrage voor de POM gebeurt hiervoor hoofdzakelijk in mandagen.
De studie van de waardebepaling van de site (in functie van de financiële haalbaarheid) werd gefinancierd door Interwaas met een
financiële bijdrage van Agentschap Innoveren & Ondernemen ten
bedrage van 85% in het kader van het project Activeringsteams.
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ECA-SITE TRIESTSTRAAT
(ASSENEDE)

12

Aan de rand van Assenede ligt de 9,6 ha grote ECA-site, oorspronkelijk ingericht in functie van het gebruik door één bedrijf (ECA).
ECA gebruikt inmiddels maar een gedeelte van de gebouwen; de
overige gebouwen worden verhuurd aan kmo’s en handelszaken.
De site evolueert dus naar een terrein voor meerdere bedrijven en
gemengde functies, maar is daar niet voor ingericht. Bovendien
kampt het terrein met een aantal knelpunten, zoals hemelwaterproblematiek, mobiliteit en bereikbaarheid. Doordat een gedeelte
van het terrein zich bevond in woongebied, woonuitbreidingsgebied en agrarisch gebied, was de opmaak van een RUP noodzakelijk. Tegelijk was een algemene visie voor de optimalisatie van
de site nodig, dat de verdere ontwikkeling van het terrein structureert en oplossingen aanreikt voor de knelpunten.
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Gemeente Assenede, intercommunale Veneco, Luc Christiaen (eigenaar van de ECA-site).

De POM richtte een stuurgroep op die de verschillende betrokken partners deed samenwerken aan een algemene visie over
de toekomst van het terrein. Intercommunale Veneco maakte een
masterplan op voor de site, dat ook de haalbaarheid van de herontwikkeling onderzocht. Dit masterplan vormde de basis voor het
gemeentelijk RUP, dat eveneens door Veneco in opdracht van de
gemeente Assenede werd opgemaakt.
De POM zorgde voor het aanvragen en doorstorten van de subsidie voor de opmaak van het masterplan met haalbaarheidsstudie.
De POM zal er samen met de stuurgroep verder over waken dat
de nodige oplossingen voor de vastgestelde knelpunten uit het
masterplan worden uitgevoerd en het beheer van het terrein wordt
uitgerold.

Op 08/12/2015 werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de betrokken partners.

De taken die betrekking hadden op de deelname aan de projectstructuur werden financieel ondersteund door Agentschap Innoveren en Ondernemen binnen het project Activeringsteams.
De opmaak van het masterplan inclusief haalbaarheidsstudie
werd gefinancierd door de gemeente Assenede met een financiële
bijdrage van Agentschap Innoveren en Ondernemen ten bedrage
van 85% in kader van het project Activeringsteams.
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BIJZONDERE ECONOMISCHE
KNOOPPUNTEN (BEK'S)

13

Bij de tweede herziening van het RSV in 2011 werden in Oost-Vlaanderen vier ‘bijzondere economische knooppunten’ geselecteerd:
Zulte-Kruishoutem, Kluizenmolen (Sint-Gillis-Waas), Zwaarveld
(Hamme) en de grens Zelzate-Assenede. De Provincies hebben
de bevoegdheid over de BEK’s. In 2012 werd de studie ‘Opmaken van een ruimtelijke visie voor de BEK's in Oost-Vlaanderen’
uitgevoerd. Daarin werden voor elk BEK de mogelijkheden van
de ontwikkeling als regionaal bedrijventerrein onderzocht. Er werd
besloten om de BEK’s Zelzate-Assenede en Kluizenmolen SintGillis-Waas (met de ontsluiting voor beide als belangrijk knelpunt)
prioritair te ontwikkelen. Eind 2016 besliste de Provincie om ook
BEK Zulte-Kruishoutem aan te pakken. Door de opmaak van een
PRUP met bijhorende stedenbouwkundige voorschriften is het de
bedoeling om het bedrijventerrein Zaubeek te optimaliseren.

32

Provincie Oost-Vlaanderen, de gemeenten, AWV, bedrijven en bedrijvenverenigingen.

In elk voortraject werkt de dienst Ruimtelijke Planning samen met
de POM om tot de ontwikkeling van één van de BEK’s te komen.
Voor BEK Zelzate-Assenede werd een visie op de ontwikkeling
uitgewerkt, gekoppeld aan de financiële haalbaarheid en rekening
houdend met een oplossing voor de ontsluiting van het bedrijventerrein op het hoger wegennetwerk.
Voor BEK Zulte-Kruishoutem voerde de POM een onderzoek uit
naar mogelijkheden voor slimme logistiek, faciliteren van energieclusters en opportuniteiten inzake verdichting, als input voor de
opmaak van een PRUP voor de optimalisatie en mogelijke uitbreiding van het bedrijventerrein Zaubeek.

De POM werd sinds 2012 betrokken bij de opmaak van de ruimtelijke studie. Momenteel wordt de POM telkens betrokken bij de
voortrajecten om tot de ontwikkeling van een BEK te komen.

De financiële bijdrage van de POM gebeurt in mandagen.
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TECH LANE GHENT
(BEDRIJVENTERREIN EILAND
ZWIJNAARDE)

14

Dit terrein van 57 ha ligt in Gent aan de kruising van de E17 en de
E40. Sinds eind 2014 wordt het terrein op de markt gebracht. Er
wordt gefocust op kennisbedrijven en watergebonden logistieke
bedrijven. Het noorden wordt ontwikkeld door De Vlaamse Waterweg en het zuiden door de nv Eiland Zwijnaarde. Het terrein
is erkend als Brownfield en geniet zo de steun van de Vlaamse
overheid.
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De Vlaamse Waterweg + de andere aandeelhouders van Eiland
Zwijnaarde nv: Alinso nv, PMV Re Vinci en sogent.

De POM is voor 19% aandeelhouder in de nv Eiland Zwijnaarde.
Als lid van het directiecomité en van de raad van bestuur bepaalt
de POM mee de inrichting, het uitgiftebeleid en het beheer van het
zuidelijke deel van Eiland Zwijnaarde.

2005 tot 2035 (einde aandeelhoudersovereenkomst)

Geplande investeringen door nv Eiland Zwijnaarde:
23 miljoen euro.
Kosten POM: - personeelsmiddelen 0,75 VTE;
- werkingskosten en kapitaalinbreng: 753.646 euro.
Dit project werd als Brownfield erkend en kan zo op een betoelaging van infrastructuurkosten van minimaal 60% rekenen door
Agentschap Innoveren & Ondernemen.
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BEDRIJVENTERREIN
RIEME NOORD (EVERGEM)

15

Dit project omvatte de opmaak van een inrichtingsplan en een projectMER voor het gebied Rieme Noord. Rieme Noord bestaat uit
drie deelgebieden: een regionaal bedrijventerrein ontwikkeld door
Havenbedrijf Gent (70 ha), een lokaal bedrijventerrein ontwikkeld
door de gemeente Evergem (10 ha) en een uitbreiding van het
slibstort Callemansputte in het beheer van Afdeling Maritieme Toegang (20 ha). Belangrijkste aandachtspunten waren de mobiliteit
en de waterhuishouding van het gebied. Hiervoor zijn aparte studies gemaakt.
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Voor dit project werd een contractueel samenwerkingsverband opgemaakt tussen de ontwikkelaars van de drie deelterreinen: Havenbedrijf Gent, gemeente Evergem en Afdeling Maritieme Toegang.
De drie andere projectpartners waren het Projectbureau Gentse
Kanaalzone, de gemeente Zelzate en de POM Oost-Vlaanderen.

De POM trad op als projectcoördinator en had de taak de projectpartners te begeleiden om tot een gedragen inrichtingsplan en
projectMER te komen.

01/01/2009 tot 01/06/2011

Kostentotaal: 621.186 euro
Loonkost POM: 99.826 euro
Werkingskost POM: 10.423 euro
Externe studiekosten: 510.937 euro
Dit project werd voor 388.000 euro gesubsidieerd door Agentschap Innoveren & Ondernemen. De rest was eigen inbreng van
de projectpartners Havenbedrijf Gent, gemeente Evergem en Afdeling Maritieme Toegang.
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BEDRIJVENTERREIN
SIESEGEMKOUTER (AALST)

16

In 2003 werd in het gewestelijk RUP ‘Afbakening Regionaal-stedelijk Gebied Aalst’ onder andere de Siesegemkouter tot regionaal
bedrijventerrein Siesegem bestemd. Omtrent de invulling van het
bedrijventerrein werd op 31/12/2007 een politiek akkoord gesloten.
Toen werd ook beslist om het nieuwe crematorium op het terrein
te vestigen. Het terrein heeft een bruto oppervlakte van 90 ha. In
dit project bestond de uitdaging erin om crematorium en regionaal
bedrijventerrein te verzoenen en dit te bundelen tot een gedragen
inrichtingsplan voor het gebied.
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Contract met de Stad Aalst omtrent de terbeschikkingstelling van
een personeelslid van de POM als projectcoördinator.
Werkgroep met personeelsleden van de stad Aalst en van de POM.
Samenwerking met de diensten van de Vlaamse Bouwmeester.

De POM trad op als projectcoördinator en had de taak om samen
met de stad Aalst de inrichting van het terrein voor te bereiden
door in het samenwerkingsverband vier gedragen studies te produceren: een ruimtelijk veiligheidsrapport, een planeconomische
haalbaarheidsstudie, een inrichtingsplan (omvat stedenbouwkundige studie, een natuur- en landschapsstudie, een mobiliteitseffectenrapport en een project MER) en een communicatieplan.
In 2010 werd het plan voorgesteld aan de pers en goedgekeurd
door de gemeenteraad.

01/12/2007 tot 31/05/2010

Kostentotaal: 473.558 euro
Loonkost POM: 148.067 euro
Werkingskost POM: 26.130 euro
Externe studiekosten: 299.361 euro
Dit project werd voor 224.521 euro gesubsidieerd door Agentschap
Innoveren & Ondernemen en voor 139.358 euro door RWO, via de
erkenning als strategisch project. De rest was eigen inbreng van
de stad Aalst.
Energieke Bedrijven
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BEDRIJVENTERREIN WOESTIJNE
(AALTER)

17

De POM werkte in opdracht van De Vlaamse Waterweg een bedrijventerreinmanagementplan uit voor Woestijne Aalter. Dit plan
geeft een overzicht van de verantwoordelijkheden van de verschillende partijen in het beheer. Ter uitvoering van dit plan werden een
aantal documenten opgemaakt zoals de statuten van de feitelijke vereniging Duurzaam Samenwerken Aalter, clausules voor de
concessieovereenkomst, een intern reglement en een CO2-neutraliteitsplan. Al deze voorwaarden werden vertaald in een leesbare brochure. Tot en met 2021 is de POM parkmanager van het
bedrijventerrein.
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De Vlaamse Waterweg, gemeente Aalter.

De POM maakte de gevraagde documenten op en is tot 2021 parkmanager van het bedrijventerrein. Als parkmanager staat de POM
in voor de belangen van de gevestigde bedrijven en voor zaken als
bewegwijzering, beveiliging, controle CO2-neutraliteit enzovoort.

Opmaak van het plan: 10/2009 tot 06/2012
Uitvoering van het plan: 10/2012 – 2021

Kosten bestaan uit loon- en werkingskosten van de POM.
Dit project werd betaald door subsidiëring van Agentschap Innoveren & Ondernemen, gecombineerd met een deel van de concessievergoeding van de gevestigde bedrijven. Sinds 2018 wordt dit
project enkel gefinancierd door de concessievergoedingen van de
gevestigde bedrijven en de bijdrage van de C-leden van de feitelijke vereniging.
41

BEDRIJVENTERREIN
DENDERMONDSESTEENWEG
(LAARNE)

18

De gemeente Laarne wilde een nieuw lokaal bedrijventerrein van
9,5 ha realiseren als uitbreiding en aansluitend op een bestaande bedrijvensite aan de Dendermondsesteenweg in Kalken. De
gemeente heeft de POM gevraagd om de opmaak van een subsidiedossier voor de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen te begeleiden, met andere woorden de opmaak van een inrichtings-,
uitgifte- en beheersplan.
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Contract tussen de gemeente Laarne en de POM omtrent de begeleiding van bovenvernoemd subsidiedossier. Er werd een werkgroep samengesteld met personeelsleden van de gemeente Laarne en van de POM.

De POM trad op als adviseur en had de taak om samen met de
gemeente Laarne na te gaan voor welke subsidies het bedrijventerrein in aanmerking kwam. In het kader van het besluit van
16/12/2007 omtrent de subsidiëring van bedrijventerreinen werd
een subsidiedossier opgemaakt, bestaande uit een inrichtingsplan, een uitgifte- en een beheersplan. Verder werd advies verleend rond het uitgiftecontract.

03/2008 tot en met 12/2009

Kostentotaal: 75.247 euro
Loonkost POM: 27.625 euro
Werkingskost POM: 4.875 euro
Externe adviezen: 42.747 euro (opmaak inrichtingsplan)
Dit project werd door de gemeente Laarne betaald.
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GLASTUINBOUWZONE
MELSELE-BEVEREN

19

De POM ontwikkelt, in opdracht van de Provincie, een glastuinbouwcluster. De ontwikkeling omvat de grondexploitatie van het
gebied waarin de ruimtelijke clustering reeds vervat zit en de begeleiding van de energieclustering. Het terrein van circa 60 ha in
Melsele (Beveren) wordt door een provinciaal RUP bestemd als
glastuinbouwzone (ongeveer 50 ha, met ruimte voor 31 ha glas)
en zone voor landbouwaanverwante bedrijven (ongeveer 7 ha).
De rest wordt bestemd als bouwvrije zone voor natuurontwikkeling. Voor het gebied wordt een inrichtings- en een energieconcept
uitgewerkt.

44

Provincie Oost-Vlaanderen, dienst Landbouw en dienst Ruimte,
Eandis, Fluxys, een telersverband…

De POM is aangeduid als onteigenende instantie en zal zo het
voortouw nemen in de grondexploitatie van het gebied. Verder zal
de POM een concessie geven aan het ‘energiebedrijf’ waarvan het
businessmodel de meeste garantie biedt op een duurzame energieclustering tussen de telers.

Vanaf september 2010

Geplande investeringen door POM in grondexploitatie:
12 miljoen euro
Geplande investeringen door energiebedrijf: 15 miljoen euro
Kosten POM: personeelsmiddelen 0,75 VTE, werkingskosten.
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BEDRIJVENCENTRA

20

De bedrijvencentra richten zich vooral op startende ondernemers
of ondernemingen. Er worden gemeenschappelijke voorzieningen
aangeboden, samen met een ruim en flexibel aanbod aan secretariaats- en managementdiensten.
Multifunctionele gebouwen stellen enkel ruimte ter beschikking. Er
wordt in principe geen dienstverlening aangeboden.
Incubatie- en innovatiecentra zijn bedrijvencentra waarin activiteiten, gerelateerd aan onderzoek en ontwikkeling, worden uitgevoerd met een uitgesproken incubatorrol en waarbij het kenniscentrum de ontwikkeling van de activiteit stimuleert en/of accelereert.
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De bedrijvencentra zijn opgericht als nv's, waarin de POM voor
maximaal 49% participeert. Andere aandeelhouders zijn financiële instellingen, vennootschappen uit de sector nutsvoorzieningen,
ondernemingen uit de onderscheiden regio's en ondernemersorganisaties.

De POM ondersteunt actief de bedrijvencentra en de innovatieen incubatiecentra. Vanuit 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.

De meeste bedrijvencentra werden opgericht in de jaren '80-'90,
met de voormalige GOM Oost-Vlaanderen als trekker. Van bij de
oprichting van de POM werd de werking van de bedrijvencentra
opgevolgd en ondersteund.

Voor de deelname in het kapitaal bij de oprichting, worden er door
Agentschap Innoveren & Ondernemen subsidies voorzien.
De personeelsinzet wordt geraamd op 0,4 VTE.
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CO-CREATIETRAJECT:
HET BEDRIJVENCENTRUM
VAN DE TOEKOMST

21

De POM wil een modern en efficiënt aanbod aan bedrijfsruimte en
dienstverlening verder uitbouwen. Daarbij is het noodzakelijk dat
het aanbod van de huidige bedrijvencentra op de ‘toekomstige’
noden van de startende en groeiende bedrijven wordt afgestemd.
Er werd een design thinking co-creatietraject in samenwerking met
Ministry of Makers (MoM) opgestart, waarbij alle relevante stakeholders werden betrokken. Via workshops worden uiteindelijk gefundeerde en concrete aanbevelingen voor het bedrijvencentrum
van de toekomst geformuleerd. Deze co-creatieprojecten moeten
uitmonden in een draaiboek dat wordt meegenomen in de toekomstvisie van de verschillende bestaande bedrijvencentra en bij
de uitwerking van nieuwe initiatieven.
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BC Vlaamse Ardennen, BC Aalst, BC De Punt, MoM.
MoM initieert en modereert co-creatieprojecten rond specifieke
thema’s, noden en opportuniteiten.

De POM is trekker, initiatiefnemer en betaler van het project.

2017 tot nu

Begeleidingstraject en workshops: 11.870 euro
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UITBREIDING BC DE PUNT

22

Op het bedrijventerrein Gentbrugge II werd, op initiatief van De
Punt, naast de gebouwen van het oorspronkelijke bedrijvencentrum een nieuwbouw opgericht. De capaciteit van De Punt werd
zo verdubbeld met een auditorium, 24 kantoren, zeven vergaderzalen, zes loodsen, zeven ateliers, dertien opslagruimtes en een
dakterras met ecologische daktuin.
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Bestaande nv BC De Punt.

De POM nam deel aan de kapitaalsverhoging en participeerde actief in de focusgroep die de plannen van de nieuwbouw verder
uitwerkte.

Het bouwdossier werd aangevat in 2012. In 2016 werd de nieuwbouw ingehuldigd.

De POM participeerde in dit project voor een bedrag van 500.000
euro, gefinancierd door de Vlaamse regering, dat in 2007 via een
kapitaalverhoging werd ingebracht. De totale investering bedroeg
5 miljoen euro.
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UITBREIDING BC AALST

23

Op initiatief van de aandeelhouders van BC Aalst werd beslist om
het oorspronkelijke bedrijvencentrum (met 33 kantoren en 3 bedrijfsruimtes) uit te breiden met 600 m² loodsen.
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Aandeelhouders nv BC Aalst

De POM nam deel aan de kapitaalsverhoging en participeerde actief in de opmaak van een haalbaarheidsstudie.

De aannemingswerken werden aangevat in 2012 en beëindigd in
2013.

De kostprijs werd geraamd op 535.000 euro. Deze investering
werd deels gefinancierd door een subsidie van de Vlaamse Regering in het kader van de subsidiëring van bedrijvencentra en doorgangsgebouwen. Dit besluit voorzag immers in een subsidiëring
van 25% als kapitaalsverhoging via participatie van de POM.
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UITBREIDING
BC VLAAMSE ARDENNEN

24

Naast de gebouwen van het oorspronkelijke bedrijvencentrum
Vlaamse Ardennen op het bedrijventerrein Meersbloem-Melden
in Oudenaarde, werd een uitbreiding gerealiseerd. Er werd zo
enerzijds tegemoetgekomen aan de vraag naar grotere loodsen,
anderzijds aan de vraag van de gevestigde bedrijven om over te
stappen naar een formule van een multifunctioneel gebouw.
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Bestaande nv BC Oudenaarde en externe partners

De POM heeft het subsidiedossier begeleid en nam deel aan de
kapitaalsverhoging.

Het bouwdossier en subsidiedossier werden aangevat in 2006.
In 2008 werd de nieuwbouw ingehuldigd.

Voor de financiering van deze uitbreiding werd 305.000 euro extra
kapitaal ingebracht in de nv, waarvan 151.000 euro door de POM.
Voor de financiering van haar kapitaalinbreng verkreeg de POM
subsidies in het kader van de oproep voor subsidies voor gespecialiseerde bedrijvencentra, kaderend in het Besluit van de Vlaamse Regering houdende subsidiëring van bedrijvencentra en doorgangsgebouwen.
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ONDERNEMERSCENTRUM
MEETJESLAND

25

In 2000 bouwde de toenmalige GOM Oost-Vlaanderen in Maldegem een multifunctioneel gebouw. Het gebouw bevat drie modules
van 500 tot 600 m². Op hetzelfde terrein heeft de POM in 2015
een nieuw duurzaam doorgangsgebouw gerealiseerd met de nodige omgevingsaanleg, die aansluit bij de bestaande aanleg. Deze
nieuwbouw, met vier bijkomende modules, is uitgewerkt volgens
een duurzame visie en toekomstgericht concept en behaalde de
BREEAM-score ‘very good’. Het gebouw dient als voorbeeld van
hoe binnen een beperkt investeringsbudget een duurzaam gebouw kan gerealiseerd worden, met een duidelijke meerwaarde
voor zowel eigenaar als huurders.
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Terrein (in erfpacht) is eigendom van de gemeente Maldegem.
Verhuur gebeurt via vastgoedmakelaar.

De POM staat zelf in voor het dagelijks beheer van dit gebouw. Dit
omvat zowel het opvolgen van de inkomsten en uitgaven als het
laten uitvoeren van technische interventies.
Als opdrachtgever stond de POM in voor de opvolging van ontwerp
en bouwproces en het afwikkelen van de administratieve formaliteiten. Het gebouw is gemiddeld voor 85% verhuurd, waardoor
de doelstelling van het gebouw – ruimte bieden aan startende en
groeiende bedrijven – bereikt is.

Het dagelijks beheer is sinds 2006 opgenomen binnen de werking
van de POM. Het uitwerken van de uitbreidingsplannen ving aan
in 2010. De eigenlijke bouwwerken startten in mei 2014 en het
gebouw werd opgeleverd in het voorjaar van 2015.

Het totale kostenplaatje van de nieuwbouw bedraagt 1.700.000
euro, waarvan 200.000 euro subsidie door Agentschap Innoveren
& Ondernemen werd toegekend.
Voor de uitbreiding is de personeelsinzet geraamd op 0,5 VTE op
jaarbasis.
De personeelsinzet voor het dagelijks beheer van beide gebouwen wordt geraamd op 0,1 VTE op jaarbasis.
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ONDERNEMERSCENTRUM RONSE

26

De vroegere textielfabriek Delbar in Ronse werd in 2008 gerenoveerd en verbouwd tot een multifunctioneel gebouw. Het Ondernemerscentrum Ronse (OCR) biedt infrastructuur (kantoren en
atelierruimtes) met beperkte dienstverlening aan startende en/of
groeiende ondernemingen.
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Aandeelhouders van de nv Ondernemerscentrum Ronse: enkele
lokale ondernemingen, bankinstellingen en ondernemingsorganisaties (naast de POM Oost-Vlaanderen).
Het gebouw werd eerst gesaneerd door de Stad Ronse die het
onroerend goed in erfpacht gaf aan de nv.

De POM heeft actief bijgedragen tot de oprichting, uitbouw en exploitatie van het ondernemerscentrum.

De voorbereidende gesprekken, oprichtingsformaliteiten en het
opzetten van de exploitatie situeerden zich tussen 2007 en 2009.

Bij de oprichting van het Ondernemerscentrum werd een kapitaal
van 601.000 euro ingebracht, waarvan een participatie door de
POM voor 300.000 euro.
Voor de financiering van haar kapitaalinbreng heeft de POM
Oost-Vlaanderen subsidies verkregen in het kader van de oproep
voor subsidies voor gespecialiseerde bedrijvencentra, kaderend in
het Besluit van de Vlaamse Regering houdende subsidiëring van
bedrijvencentra en doorgangsgebouwen.
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TEXTIELINCUBATIECENTRUM
RONSE

27

Het Textielincubatiecentrum (TIC) richtte zich op beginnende,
groeiende en innoverende ondernemingen met textielgerelateerde activiteiten en bood hen begeleiding en kantoorruimte aan. Het
TIC was gevestigd in het voormalig ziekenhuis Campus Delgust
in Ronse. Om dit te realiseren werd in 2011 een naamloze vennootschap opgericht die dit incubatiecentrum gerealiseerd heeft
en uitbaatte.
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Naast de POM Oost-Vlaanderen waren ook UGent, Centexbel en
enkele lokale textielgerelateerde ondernemingen aandeelhouders
in deze nv.

De POM heeft actief bijgedragen tot de oprichting en uitbouw van
het Incubatiecentrum.

De voorbereidende gesprekken, oprichtingsformaliteiten en het
opzetten van de exploitatie situeerden zich tussen 2008 en 2012.
Het Incubatiecentrum was actief tot 2017. Omwille van de schaalgrootte kon de break-even niet gehaald worden. De aandeelhouders zijn om die reden overgegaan tot ontbinding.

Privaat kapitaal (lokale ondernemingen): 250.000 euro
Publiek kapitaal:
- POM Oost-Vlaanderen: 142.000 euro
- UGent: 200.000 euro.
Voor de financiering van haar kapitaalinbreng heeft de POM
Oost-Vlaanderen subsidies verkregen in het kader van de oproep
voor subsidies voor gespecialiseerde bedrijvencentra, kaderend in
het Besluit van de Vlaamse Regering houdende subsidiëring van
bedrijvencentra en doorgangsgebouwen.
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INCUBATIECENTRUM iCUBES

28

iCUBES stelt aangepaste kantoorruimte en andere faciliteiten ter
beschikking voor startende en groeiende bedrijven die nauw samenwerken met iMinds (Instituut voor Breedbandtechnologie).
Om dit te realiseren werd in 2007 een naamloze vennootschap
opgericht die dit incubatiecentrum gerealiseerd heeft en uitbaat.
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Oprichters en aandeelhouders van deze vennootschap: iMinds,
POM Oost-Vlaanderen en PMV.

De POM heeft actief bijgedragen tot de oprichting en uitbouw van
het incubatiecentrum.

De voorbereidende gesprekken, oprichtingsformaliteiten en het
opzetten van de exploitatie situeerden zich in 2006 en 2007.

De vennootschap werd opgericht met een kapitaal van 800.000
euro, verdeeld over:
- POM Oost-Vlaanderen voor 400.000 euro (gefinancierd door
Agentschap Innoveren & Ondernemen op basis van het subsidiebesluit van 05/09/2003);
- PMV voor 200.000 euro;
- iMinds voor 200.000 euro.
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TERRANOVA SOLAR NV

29

Dit project beoogt de ontwikkeling en commercialisatie van een
zonneparksite in Zelzate en Evergem voor de productie van hernieuwbare energie. Het zonnepark werd aangelegd op de zogenaamde ‘gipsberg’ gelegen in de brownfield ‘Kuhlman-site’ in het
Gentse havengebied. Dit project kadert dus ook in de herontwikkeling van deze brownfield.
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Voor de realisatie van dit project werd de naamloze vennootschap
Terranova Solar opgericht, die bestaat uit publieke en private partners. De private partners zijn DEC nv, Jan De Nul nv, Envisan nv,
Aertssen nv; de publieke partners zijn de POM Oost-Vlaanderen
(namens het provinciebestuur) en de intercommunale Finiwo (namens de gemeenten Evergem en Zelzate).

In opdracht en voor rekening van het provinciebestuur participeert
de POM in het project ‘Terranova Solar’. De POM was actief betrokken bij de voorbereiding van dit project en werd aandeelhouder. De POM beschikt over één mandaat in de raad van bestuur en
vaardigt in de raad van bestuur ook twee experten af.

Het project werd intens voorbereid in de loop van 2011 en ging formeel van start met de oprichting van de naamloze vennootschap
op 14/02/2012.
De installatiewerkzaamheden van het zonnepark liepen van eind
2012 tot najaar 2013. Dan werd het zonnepark operationeel en dit
voor een termijn van twintig jaar.

De POM participeert in het kapitaal van de vennootschap met
277.780 euro en heeft een achtergestelde lening toegekend van
1.222.222 euro. Samen is dit 1.500.000 euro of 5% van het totale
eigen vermogen van de vennootschap. Het provinciebestuur heeft
aan de POM de financiële middelen toevertrouwd om dit bedrag in
te brengen en te lenen. De opbrengst, te spreiden over een termijn
van twintig jaar, vloeit terug naar het provinciebestuur.
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ARTEXIS NV

30

Op 27/06/2008 droeg het provinciebestuur haar 800 aandelen in
Flanders Expo nv (qua naam omgevormd tot Artexis nv) over aan
de POM. De POM was op 30/06/2008 mede-oprichter van Artexis
Belgium nv en bracht 799 Artexis nv-aandelen in natura in, waarvoor zij 518.735 aandelen verwierf. De POM hield zo nog 1 aandeel aan in Artexis nv, die functioneert als een holdingmaatschappij. Artexis Belgium nv is een werkmaatschappij die hoofdzakelijk
optreedt als beheerder van beursgebouwen, als beursorganisator
en organisator van aanverwante activiteiten. Artexis is eigenaar
van de gebouwen Flanders Expo.
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Aandeelhouders in Artexis Belgium nv zijn Artexis International nv,
sogent, de Internationale Jaarbeurs van Vlaanderen vzw en de
POM.

Naast het aandeelhouderschap beschikt de POM over twee bestuursmandaten in Artexis Belgium nv.

Voor de POM begon het project formeel op 27/06/2008.
De participatie in dit initiatief werd niet gezien als core-business
van de POM. Daarom verkocht de POM eind 2018 de aandelen.

Het provinciebestuur heeft op 27/06/2008, bij wijze van kapitaalverhoging, de voormelde 800 aandelen ingebracht in het kapitaal
van de POM voor een totale waarde van 2.635.003,37 euro.
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BEDRIJVENTERREINMANAGEMENT PLUS

Bedrijventerreinmanagement brengt bedrijventerreinen naar het niveau 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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BEDRIJVENTERREINMANAGEMENT OOST-VLAANDEREN

31

De focus ligt op de realisatie van verduurzamende acties op diverse bedrijventerreinen. Aangezien participatie van gemeenten
en hun ambtenaren een kritische succesfactor is voor IBS (interbedrijfssamenwerking) en duurzaam BTM, worden deze stakeholders actief betrokken in de uitwerking van de acties op het terrein.
Doelstellingen zijn de opstart van nieuwe bedrijfssamenwerkingsverbanden en bedrijvenverenigingen, begeleiding van verduurzamende acties en realisaties in het veld, brede ervaringsuitwisseling tussen de betrokken Oost-Vlaamse steden en gemeenten,
bedrijvenverenigingen en andere actoren, zoals VOKA, UNIZO,
intercommunales en samen zoeken naar structurele financieringsmogelijkheden voor het lokale bedrijventerreinmanagement.
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Aalter, Deinze, Hamme, Sint-Niklaas en Temse.
Structurele partners: Interwaas, Unizo en Voka.

De POM neemt op de bedrijventerreinen bij de betrokken partijen volgende thema's op: bewegwijzering, bedrijventerreincommunicatie, mobiliteit, beveiliging, jobbeurs en milieu (o.a. energie).
Deze activiteiten worden uitgevoerd in samenwerking met de betrokken lokale administraties én bedrijven(verenigingen).

01/06/2011 tot 31/05/2014

Kostentotaal POM: 371.409,61 euro
Loonkost POM: 202.000 euro
Externe studiekosten en investeringen: 169.048,98 euro
Dienstverplaatsingen: 360,64 euro
Dit project wordt voor 85% of maximaal 241.910 euro gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. De rest is cofinanciering door projectpartners (99.000 euro) en door de Provincie (30.499,62 euro).
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BEDRIJVENTERREINMANAGEMENT:
INTERREG IIIA-PROJECT

32

Het doel van het project is het introduceren van samenwerkingsverbanden tussen bedrijven op eenzelfde bedrijventerrein met het
oog op het realiseren van een duurzaam bedrijventerrein:
> meer bedrijfseconomische winst voor de bedrijven;
> minder milieubelasting;
> zorgvuldiger gebruik maken van de beschikbare ruimte;
> een aangenaam werkklimaat;
> harmonie met de ruime omgeving.
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Projectkernpartners: POM Oost-Vlaanderen, POM West-Vlaanderen, Provincie Zeeland, Universiteit Gent, Hogeschool Zeeland.
Oost-Vlaamse deelverantwoordelijken in het project: vzw VeGHO,
vzw De Prijkels en stad Gent, dienst Economie.

Dit project slaagde erin om in Oost-Vlaanderen vier voorbeelden
van breed uitgebouwd bedrijventerreinmanagement uit te bouwen.
Door een bottom-up aanpak vanuit het bedrijfsleven konden vier
vzw's hun activiteiten uitbouwen rond de zogenaamde 'drie b's':
beveiliging, bewegwijzering en beeldkwaliteit. Bij vzw De Prijkels
werd aanvullend een streekeigen groenaanleg op de bedrijfskavels gerealiseerd, bij vzw VeGHO kwamen er fietsroutekaarten
en een eerste jobbeurs voor de Haven, bij vzw's Drongen I en
Gentbrugge II kwamen er jobbeurzen. Top down werden de eerste
contacten gerealiseerd voor BTM met Stad Gent dienst Economie,
Havenbedrijf Gent GAB en Stad Deinze.

01/01/2006 tot 30/06/2008

Kostentotaal: 2.169.999 euro
Kostentotaal POM: 720.954 euro
Loon- en werkingskost POM: 370.660 euro
Externe studiekosten en Oost-Vlaamse partners: 350.294 euro
Dit project werd voor het Oost-Vlaamse deel 50% gesubsidieerd
door EFRO en 25% door Vlaanderen. De rest is eigen inbreng van
de POM, de provincie Oost-Vlaanderen en projectpartners.
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SUBSIDIE VERDUURZAMING
BEDRIJVENTERREINEN

33

De provincie doet veel inspanningen op het vlak van duurzaam
beheer van bedrijventerreinen, zowel via een subsidieregeling als
via acties en begeleiding van bedrijventerreinverenigingen door de
POM. Alleen al in de periode 2015-2018 resulteerde de provinciale
subsidie in 15 concrete dossiers. Vandaag wordt dan ook op meer
dan 75% van onze 15.500 ha Oost-Vlaamse bedrijventerreinen
door ondernemers en terreinbeheerders actief gewerkt aan verduurzaming en interbedrijfssamenwerking. Hiermee is onze provincie koploper in Vlaanderen.
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De aanvragende bedrijven beslissen en sturen welke topics opgenomen worden op hun bedrijventerreinen. De POM levert hierbij
op aanvraag advies en maakt hiervoor gebruik van een netwerk
van partners van steden, gemeenten, ontwikkelaars, hogere overheden, adviesbureaus en kennisinstellingen.
Om in aanmerking te komen voor de subsidie ‘Verduurzamen van
Bedrijventerreinen’ moet een samenwerkingsverband gericht zijn
op meer duurzame bedrijfsprocessen en/of een meer duurzame
inrichting van het terrein. De POM helpt voor deze subsidie bij het
opzetten van het partnership, de projectaanvraag en -rapportering.
Door samenwerking met gemeenten, intercommunales en provincie en via een themagerichte aanpak worden kmo's gestimuleerd om bedrijvenverenigingen op te richten. Kmo’s worden ook
gestimuleerd om moeilijker te activeren interbedrijfssamenwerking
'aan te jagen' en om grensoverschrijdend te gaan werken zodat
nieuwe of meer uitgebreide verenigingen ontstaan. De POM heeft
– met betrekking tot de verduurzamingsthema's die door interbedrijfssamenwerking kunnen worden opgenomen – voorbeelden en
knowhow ter beschikking.
Zie www.btmvlaanderen.be.
Jaarlijkse subsidieaanvraag vóór 31 oktober

Kostentotaal voor 2015-2018: 171 083,81 euro provinciale subsidie (excl finaal bedrag 2018)
Loon- en werkingskost POM: 0,5 VTE
Dit project wordt door provincie en POM gefinancierd.
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KENNISNETWERK
BEDRIJVENTERREINMANAGEMENT

34

Adviserende rol: bedrijven die samenwerken genieten van uiteenlopende financiële, economische, ecologische en maatschappelijke voordelen. Om zo’n samenwerkingen te stimuleren is er per provincie / POM 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. Het Kennisnetwerk
kan bij de opstart of uitwerking van een samenwerkingstraject ook
contact leggen met andere BTM-stakeholders, die provinciaal of
Vlaamsbreed actief zijn.
Informatieve functie: nieuwsbrieven, periodieke netwerkbijeenkomsten en de website (www.btmvlaanderen.be) zijn de voornaamste kanalen om te informeren over nuttige best practices en
interessante toekomstige evenementen en opportuniteiten rond
BTM-gerelateerde onderwerpen.
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Gezien de aanwezige expertise en hun vele contacten met de provinciale stakeholders heeft het Agentschap de vijf POM's gemandateerd om een Kennisnetwerk BTM op te richten, uit te bouwen
en te managen.

Eerstelijnsadvies met betrekking tot BTM, website ‘voeden’,
nieuwsbrieven opstellen en netwerkbijeenkomsten organiseren
(regionaal, provinciaal, Vlaams) - zie www.btmvlaanderen.be

Periode 2017 - 2019

Kostentotaal voor POM Oost-Vlaanderen: 98.100 euro
Gesubsidieerd door Agentschap Innoveren & Ondernemen
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DUURZAME ONTWIKKELING
ENERGIE NEUTRALITEIT/NETTEN
= 'DOEN'

35

Er wordt een energiemakelaar-methodologie uitgewerkt én getest,
die als een openbare dienstverlening ingezet wordt om zo energie-uitwisselingsprojecten sneller tot stand te brengen. Een centrale rol is weggelegd voor de ‘energiemakelaar’. Deze zoekt, net als
in de immosector, naar matches en bemiddelt tussen aanbieders
en klanten. DOEN ontwikkelt een draaiboek en een toolbox voor
de energiemakelaars zodat zij concreet en gestructureerd aan de
slag kunnen. Om tot een betrouwbare methodologie te komen, zal
deze door de projectpartners daadwerkelijk uitgetest worden aan
de hand van een gevarieerde reeks van cases. Daarnaast zullen
er infosessies plaatsvinden voor bedrijven die niet betrokken zijn
bij de cases maar wel geïnformeerd willen worden over de opportuniteit tot uitwisseling.

80

Provincie Oost-Vlaanderen, Afdeling Dienst Ruimtelijke Planning
(projectverantwoordelijke), BOM Business Development & Foreign
Investments, Condugo, Kelvin Solutions, Middenbrabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid, ODE,
POM Antwerpen, POM West-Vlaanderen, Provincie Antwerpen,
Provincie Zeeland en Stad Gent.

De POM selecteerde het bedrijventerrein Hoogveld Dendermonde als testcase. Op dit bedrijventerrein zijn er kansen voor warmte-uitwisseling, is er een groot gasverbruik en zijn er biogasinstallaties aanwezig.

Het project is gestart op 01/04/2018 en loopt over drie jaar, tot
31/03/2021.

Totaal budget: 2.999.800 euro:
- EU-subsidie (Interreg V-programma Vlaanderen Nederland: thema energie): 1.499.900 euro
- Provinciale subsidie: 294.713 euro
- Eigen inbreng: 1.205.187 euro
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ENERGIEKE BEDRIJVEN

36

Uit energiescans blijkt dat kmo’s 10 tot 30% energie kunnen besparen. En daar wil de POM bij helpen. Met het project 'Energieke bedrijven' biedt de POM een doorgedreven begeleidingstraject
aan voor kmo’s om tot effectieve investeringsbeslissingen te komen op het vlak van energie-efficiëntie. De kmo krijgt hulp bij de
detectie van opportuniteiten voor energiebesparende investeringen (‘Bepalen van een Energie Blauwdruk’). Deze opportuniteiten
worden vertaald in economische termen (‘Financieel scenario’).
Daarna zoekt men de beste uitvoeringswijze en uitvoerder (‘Uitvoerdersbegeleiding’).

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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Via aanbesteding werden gerenommeerde energie-experten van
Esset en Energinvest aangesteld om de kmo’s te begeleiden. 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.

De POM fungeert als (markt)facilitator in dit project en stond ook in
voor de werving van de kmo’s; meer dan tien Oost-Vlaamse kmo’s
met een jaarlijkse energiefactuur boven 100.000 euro werden
overtuigd om in te stappen. De POM zorgt tevens voor een brede
verspreiding van de goede praktijkervaringen rond energie-efficiëntie via het concept van ‘kmo-idolen’ (cf. communicatiecampagne
op Kanaal Z).

Van 01/12/2016 tot 30/11/2018 (+ verlenging met drie maanden
om alle ingestapte kmo’s de kans te geven het volledige traject te
doorlopen).

Totaal budget: 180.500 euro
EU-subsidie (EFRO): 72.200 euro
Provinciale subsidie: 25.000 euro
Eigen inbreng: 83.300 euro
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SMART ENERGY LINK (SEL)

37

Het klassieke energiemodel staat op de helling door de toenemende energieproductie, black-out risico’s en klimaateisen. Nederland
(met het Energieakkoord) en Vlaanderen (met het Energiepact)
gaan vol voor hernieuwbare energieproductie en energiebesparing. Doel van het project SEL is een ‘Lokaal Smart Grid’ methodiek
te ontwikkelen om energiestromen te sturen en dit in de praktijk te
demonstreren op negen bedrijventerreinen en een winkelcentrum.
Op basis van de resultaten wordt de methodiek geoptimaliseerd
voor brede implementatie. Uniek is dat het smart grid slaat op alle
types van energiestromen. Tegen 2020 streeft het project SEL op
de tien demonstratielocaties naar 10% vermindering van het energieverbruik, 28% aandeel energie uit hernieuwbare bronnen en
5% efficiëntiewinst voor de resterende energiebehoefte.
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- Interreg V project Vlaanderen-Nederland
- Projectpartners: POM Oost-Vlaanderen, POM Antwerpen, 		
POM Limburg, POM Vlaams-Brabant, POM West-Vlaanderen,
Provincie Oost-Vlaanderen, Brabantse Ontwikkelingsmaat		
schappij (BOM), Gemeente Breda en Gemeente Middelburg.
- Projectpartners light: ook het bedrijfsleven wordt nauw betrokken bij SEL, net als lokale besturen en bedrijvenverenigingen.
De bedrijfsbetrokkenheid wordt geconcretiseerd in een project
partner light (PPL) reglement en een samenwerkingsovereenkomst met de bedrijven.

De POM is projectverantwoordelijke (algemene coördinatie SEL).
Daarnaast zal de POM ook acties uitrollen op twee demolocaties:
- DEMO 8: Smart Grid Elektriciteit op het bedrijventerrein Hoogveld in Dendermonde
- DEMO 9: Smart Grid Warmte en Elektriciteit op het bedrijventerrein Zaubeek in Zulte / Kruishoutem

Van 01/09/2017 tot 31/08/2022

Totaalbudget van het project: 8.461.323 euro.
- 40,68% betaald door Interreg (EFRO) = 3.441.912 euro;
- de rest wordt gefinancierd door de projectpartners en de project
partners light.
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BEHEER TECH LANE GHENT

38

Naast de ontwikkeling van het bedrijventerrein Tech Lane Ghent
(zie 14), is de POM ook betrokken bij het beheer van het terrein.
Daarvoor werd in 2018 de vzw bedrijventerreinmanagement Eiland Zwijnaarde opgericht door de POM, samen met nv Eiland
Zwijnaarde, Stad Gent, De Vlaamse Waterweg nv, Alinso nv en
Tech Lane Ghent Science Park.
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De vzw is een samenwerking tussen de POM, nv Eiland Zwijnaarde, Stad Gent, De Vlaamse Waterweg nv, Alinso nv en Tech Lane
Ghent Science Park.

De vzw is in oprichting en geeft de dagdagelijkse invulling aan het
vooropgestelde duurzaam bedrijventerreinmanagement. Het doel
is om de kwaliteit van de bedrijvenzone af te stemmen op de wensen van de betrokken bedrijven en overheden en om deze kwaliteit op lange termijn te bestendigen door blijvend samen te werken aan innovatie en verbetering. Er worden collectief diensten en
voorzieningen aangeboden aan de leden. Dit economisch gegeven gaat hand in hand met voordelen op gebied van milieu, ruimte
en mobiliteit. De POM is samen met Alinso parkmanager van het
terrein. Onder andere beveiliging, bewegwijzering, groenbeheer,
controle CO2-neutraliteit en mobiliteit worden door de parkmanager behandeld.

Parkmanager: 2018 - 2023

De vzw is zelfbedruipend en wordt gefinancierd door een combinatie van subsidies van Agentschap Ondernemen, lidgelden en
bijdragen van de bedrijven en leden.
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ANSWER: A NORTH SEA WAY
TO ENERGY-EFFICIENT REGIONS

39

Vooraan in dit ambitieuze project stond het verhogen van de energie-efficiëntie van individuen, gemeenschappen en bedrijven. De
POM maakte hiermee bedrijven bewuster van de klimaatproblematiek en de noodzaak om zelf initiatief te nemen en meer efficiënt
met energie om te springen.
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Vijf Noordzeeregio's (Verenigd Koninkrijk, Vlaanderen, Duitsland,
Noorwegen en Zweden) hebben de krachten gebundeld in een
Europees Interreg IVb-programma.
Gemotiveerde kmo's of bedrijvenverenigingen sloten zich aan bij
een netwerk van energieclubs. Ook bestaande energieclubs werden verder versterkt, door de organisatie van infosessies of door
meer structurele ondersteuning in concrete energiedossiers.
De POM bouwde hiervoor verdere contacten uit met VeGHO vzw
(de Energieclub van de Gentse Haven), Zaubeek vzw, Bedrijvenzone Eke vzw, Gentbrugge II vzw, Ter Mote, TTS vzw, De Prijkels
vzw en Hoogmolen vzw. Er zijn ook opleidingen rond energiemanagement (EN 16001) aangeboden in samenwerking met VeGHO
vzw, InterWaas en Streekplatform Meetjesland.
Het ANSWER-project gaf de unieke kans om twee bedrijvencentra
te begeleiden op hun weg naar CO2-neutraliteit. In het Bedrijvencentrum De Punt in Gentbrugge werd een energiestudie uitgevoerd
en voor de nieuwbouw van het Ondernemerscentrum Meetjesland
in Maldegem werd een haalbaarheidsstudie rond duurzaam bouwen uitgevoerd.

01/09/2008 tot 31/03/2012

Kostentotaal: 3.598.588 euro
Kostentotaal POM: 506.000 euro
Loon- en werkingskost POM: 313.686 euro
Externe studiekosten: 192.314 euro
Dit project werd voor het Oost-Vlaamse deel 50% gesubsidieerd
door EFRO en 35% door Vlaanderen. De rest is eigen inbreng van
de POM en de provincie Oost-Vlaanderen.
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DUURZAAM IS GEWOON DOEN!

40

"Duurzaam is gewoon doen!" was een project voor de bedrijfsleider. Duurzaam ondernemen (of maatschappelijk verantwoord
ondernemen, MVO) wordt ook voor kmo's steeds belangrijker.
Meer innovatie, een versterkte continuïteit en een beter imago zijn
slechts enkele hoekstenen van het competitief voordeel dat een
duurzame bedrijfsvoering biedt.
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POM West-Vlaanderen en provincie Zeeland (in kader van Europese Interreg IV-programma)

Bedrijven werden gestimuleerd en begeleid bij het implementeren
van concrete MVO-maatregelen. Kennis- en ervaringsuitwisseling
stonden in het project centraal. Bedrijfsleidergerichte masterclasses werden georganiseerd waarbij onder andere met behulp van
een duurzaamheidsbarometer mogelijkheden in het bedrijf werden
gedetecteerd. We richtten ons hierbij prioritair op groepen ondernemers (bijvoorbeeld een lokale bedrijvenvereniging) die reeds
samen actief aan de slag zijn voor verduurzaming op hun bedrijventerrein. Op themabijeenkomsten en andere workshops werden
ervaringen en kennis uitgewisseld tussen de bedrijven onderling,
maar ook met andere belanghebbenden zoals de overheid, het
onderwijs en ngo's. Experten ter zake werden hierbij gehoord. Het
MVO-event in Kortrijk vormde in maart 2011 de afsluiter van dit
initiatief.

01/01/2008 tot 31/03/2011

Kostentotaal: 1.904.533 euro
Kostentotaal POM: 257.542 euro
Loon- en werkingskost POM: 161.709 euro
Externe studiekosten: 95.833 euro
Dit project werd voor het Oost-Vlaamse deel 50% door EFRO en
25% door Vlaanderen gesubsidieerd. De rest is eigen inbreng van
de POM en de Provincie Oost-Vlaanderen.
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ECO2PROFIT: BROEIKASGASREDUCTIE EN DUURZAME
ENERGIE OP BEDRIJVENTERREINEN

41

Het Europees ondersteunde project 'ECO2PROFIT' wilde de
terreinontwikkelaars en de bedrijven in de grensregio Vlaanderen-Nederland stimuleren tot het nemen van CO2-reducerende
maatregelen. De focus lag op het benutten van de potenties bij de
terreinontwikkeling, van de bedrijfsprocessen en duurzame energieopwekking. ECO2PROFIT wilde, naast een positieve impact op
het milieu, bijdragen tot een kostenbesparing en efficiëntieverbetering.
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POM Antwerpen, POM Limburg, POM Vlaams-Brabant, POM
West-Vlaanderen, OCW, Interleuven, LIOF, OMWB, Parkmanagement nv.
Concreet nam de POM volgende deeltaken op zich:
1. monitoring CO2-uitstoot op twee bedrijventerreinen;
2. opmaak energiekaarten van de Oost-Vlaamse bedrijventerrei
nen;
3. haalbaarheidsstudie duurzame openbare verlichting en
duurzame materialen voor drie bedrijventerreinen;
4. onderzoek naar de rol van stortplaatsen in het ‘energieneutraal’ maken van de Oost-Vlaamse bedrijventerreinen.
De POM heeft zich voor de uitvoering van deze deeltaken toegespitst op drie bedrijventerreinen, namelijk Eiland Zwijnaarde, bedrijvenpark Maldegem en de cluster Gentse haven. Hiervoor werd
samengewerkt met onder andere Eiland zwijnaarde nv, Havenbedrijf Gent, Veneco² en het gemeentebestuur van Maldegem.

31/03/2010 tot 01/09/2013

Kostentotaal: 5.160.388 euro
Kostentotaal POM: 562.891 euro
Loon- en werkingskost POM: 251.459 euro
Externe studiekosten: 290.693 euro
Dit project werd voor 55.908 euro gesubsidieerd door het Nederlandse ministerie EZ. De rest is eigen inbreng van de POM, de
Provincie Oost-Vlaanderen en projectpartners.
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CO2 EN CH4 ALS DRAGERS VOOR
REGIONALE ONTWIKKELING

42

In dit Interregproject werden de bestaande economische en technologische mogelijkheden van zuivering, transport en afzet van
koolstofdioxide (CO2) en groene methaan (CH4) in beeld gebracht.
Verder werden de toekomstige mogelijkheden van gebruik van
CO2 alsook de mogelijkheden van groene methaan voor transport,
energieopslag en biosynthese bekeken.
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POM Antwerpen, POM Limburg, POM West-Vlaanderen, Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, Innovatiesteunpunt Boerenbond, Ugent, LIWET en Lemcko, Avans Hogeschool, BOM, Impuls
Zeeland, Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij.
De POM zette in op inventarisatie van de vraag naar CO2 en het
aanbod van CO2 en CH4, productie-installaties van duurzame
energie, mogelijke bronnen van restwarmte en transportinfrastructuur (pijpleidingen). Deze inventarisatie is verwerkt in interactieve
kaarten, die kunnen helpen bij het toekomstig creëren van linken
tussen CO2 en/of energieprojecten (zogenaamde clustering) en als
startbasis kunnen dienen bij lokaal studiewerk en klimaatplannen.
Voor de glastuinbouwcluster in Melsele is aangetoond dat het
energetisch en financieel resultaat van de geplande WKK-installatie kan worden verbeterd door onder andere warmtelevering van
buurbedrijven.
Tot slot is het innovatiepotentieel in Oost-Vlaanderen onderzocht
voor nieuwe CO2-vragen: de processen of concepten die kunnen
leiden naar onder andere nieuwe chemische bouwstenen voor de
biogebaseerde economie.

12/11/2013 tot 31/12/2014

Kostentotaal: 1.044.800 euro
Kostentotaal POM: 147.800 euro
Loon- en werkingskost POM: 98.600 euro
Externe studiekosten: 44.000 euro
Dit project werd voor 45% gesubsidieerd door EFRO. De rest is
eigen inbreng van de POM, de Provincie Oost-Vlaanderen en de
projectpartners.
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ESCO4OOST-VLAANDEREN

43

De energiekost en de nood om zo zuinig mogelijk met energie
om te gaan, is in elk bedrijf een belangrijk zorgpunt. De optimalisatie hiervan is geen sinecure en vaak specialistenwerk. ESCO’s
(energy service companies) die energiediensten en energiefinanciering leveren aan bedrijven hebben dan ook een enorm potentieel. De ESCO-methodiek van ‘gratis energiebesparing’ is zeer
interessant voor kmo’s, maar vond niet of nauwelijks ingang. Het
project Esco4Oost-Vlaanderen bracht hierin verandering door zich
te richten op bedrijventerreinen (economische concentratiezone)
én een vereenvoudigde ESCO-aanpak op maat van kmo’s.
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Odisee (Aalst), KULeuven (Technologiecampus Gent), Brontec nv
(Aalter), Conessence cvba (Gent) en Agentschap Ondernemen
(subsidieverlener).

De POM nam volgende werkpakketten en deeltaken op zich:
1. projectmanagement;
2. communicatie;
3. strategische analyse;
4. werving.
Wat betreft de werving en de acties op het terrein werd er gewerkt
in de Haven van Gent, in bedrijfsverzamelgebouwen en op twee
andere terreinen in Oost-Vlaanderen.

01/11/2014 tot en met 30/04/2017

Kostentotaal: 495.550,67 euro
Loonkost POM: 139.853,87 euro
Overhead- en werkingskosten POM: 27.970,77 euro
Kostentotaal POM: 167.824,64 euro
Onderaannemingskosten: 169.593 euro
Dit project werd voor 80% of maximaal 396.440,54 euro gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. De rest was eigen inbreng
van alle partners. De eigen inbreng van de POM en de Provincie
Oost-Vlaanderen bedroeg in totaal maximaal 67.483,65 euro.
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SAMEN DUURZAAM
INDUSTRIEEL BOUWEN

44

In de provincie Oost-Vlaanderen zijn zo'n 50% van de bestaande
industrieterreinen en bijhorende bebouwing verouderd. Er wordt
dan ook een belangrijke toename van (ver)bouwactiviteiten verwacht. Het is de uitdaging om op een maatschappelijk en economisch haalbare manier tegemoet te komen aan de steeds strengere energieprestatieregelgeving en om indien mogelijk verder te
gaan dan wat de normen voorschrijven.
Duurzaamheid in de industriebouw is essentieel om een kwaliteitsvolle bedrijfshuisvesting te garanderen en (verdere) verloedering
op bedrijventerreinen tegen te gaan. Heel wat kennis en sensibilisering is gericht op duurzaam bouwen voor particulieren. De vertaalslag naar Duurzaam Industrieel Bouwen (én vice versa) was
onderwerp van dit project.
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Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen (projectpartner), dienst Economie (EFRO-ondersteuning) en Agentschap Ondernemen (subsidieverlener).

De POM nam volgende werkpakketten en deeltaken op zich:
1. projectmanagement;
2. bouwteams;
3. lerende netwerken;
4. kennisborging en disseminatie.

01/01/2014 tot en met 30/06/2015

Kostentotaal: 390.340,53 euro
Totaal voor POM: 337.765,55 euro
Loonkost POM: 144.911,35 euro
Overhead-, investerings- en werkingskosten POM: 72.674,2 euro
Externe expertise POM: 60.000 euro
Promotie en publiciteit POM: 60.180 euro
Dit project werd voor 40% gesteund door EFRO Doelstelling 2 en
45% door het Hermes¬fonds. De resterende 15% werd gedragen
door de projectpartners (13,43% door de POM, 1,57% door de
Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen). Voor de POM ging dit om
een bedrag van 52.422,7 euro.
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PENDELFONDS EN MAX MOBIEL

45

Het Pendelfonds subsidieert projecten die een duurzaam
woon-werkverkeer bevorderen. In het kader van bedrijventerreinmanagement heeft de POM verscheidene organisaties intensief
ondersteund bij het bekomen van een Vlaamse Pendelfondssubsidie. Pendelfondsprojecten hebben tot doel om het aantal autoverplaatsingen op het vlak van woon-werkverkeer te verminderen.
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Mobiliteitspunt Oost-Vlaanderen, stad Gent, vzw Drongen I,
vzw VeGHO
1. Max Mobiel: gestart als pilootproject in het kader van een Interregproject (Milieuclusters), werd in januari 2007 (onder impuls van
stad Gent en met POM en Provincie als stichtende leden) vzw Max
Mobiel opgericht, vandaag een toonaangevend mobiliteitsbedrijf
dat woon-werkpendeldiensten op maat aanbiedt. Max Mobiel was
ook breed actief als fietspunt en koerierdienst, maar deze activiteiten werden in 2017 ondergebracht bij 'Fietsambassade Gent'. Max
Mobiel is een sociaal economiebedrijf: de werknemers worden gerekruteerd uit kansengroepen (www.max-mobiel.be).
2. Snel(weg) voor Drongen I (2009-2012): het bedrijventerrein
Drongen I en de stad Gent wilden met infocampagnes meer werknemers overtuigen duurzaam te pendelen tussen Gent-Sint-Pieters en het bedrijventerrein. Bovendien engageerden de bedrijven
zich voor betere fietsinfrastructuur. De “mobimanager” coördineerde het project. Subsidie: 125.000 euro.
3. Baanbrekend Pendelen naar de Gentse Haven – vzw VeGHO
(2009-2012): de bestaande pendelbusdiensten in de Gentse haven werden uitgebreid. Door gerichte sensibilisering werden de
werknemers aangespoord zich duurzaam te verplaatsen. De bedrijven investeerden op hun beurt in betere fietsvoorzieningen.
Een mobiliteitsmanager coördineerde. Subsidie: 317.000 euro.
Het Pendelfonds startte in 2008 en lanceert jaarlijks oproepen
(zie www.pendelfonds.be)
Kostentotaal: >2.500.000 euro
Kostentotaal POM: structurele ondersteuning in manuren
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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)

46

LTEC is een praktijkcentrum waar logistieke toepassingen en technologieën, kennis en ervaring, theorie en dagdagelijkse expertise
samenkomen. Het is een gebouw dat bestaat uit drie delen:
- twee huurbare modulair in te richten ruimten, voorzien van een
aantal procestechnieken voor warehousing (ontvangst, opslag,
verzending). In deze ruimte kunnen bedrijven:
• nagaan of een nieuwe technologie of een procesaanpassing
		 de verwachte meerwaarde genereert aan de hand van tests;
• samenwerken met andere partners en/of aanbieders om een
		 productoplossing of procesverandering uit te werken.
- een ruimte die verhuurd wordt aan een permanent gevestigde
opleidingsverstrekker.
Het testcentrum bestaat uit twee afzonderlijk verhuurbare modules:
- een module gericht op de magazijnwerking voor palletgoederen;
- een module gericht op de magazijnwerking voor e-commerce
(stukgoederen).
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Eiland Zwijnaarde nv, Alinso, PMV, Stad Gent, Provincie, de doelgroepen (klanten), bankinstelling, aannemer, architect, juristen,
een opleidingsverstrekker, sponsors & leveranciers, VIL, andere
POM’s, koepelorganisaties, Meet in Ghent, IMEC.

Het project betekent voor de POM de bouw en exploitatie van:
- een logistiek testcentrum;
- een aanliggend opleidingscenter voor een externe partij;
inclusief projectcoördinatie, verwerven grond, invulling en opstart.

Start project: januari 2018

Totaal begroot: 10.138.768 euro voor aankoop grond, bouw en invulling.
Dit project krijgt borgstelling van 13 mio euro vanuit de Provincie.
Het project is gebaseerd op eigen inbreng van de POM en lease
en buy back.
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INLAND WATERWAY TRANSPORT
SOLUTIONS (IWTS)

47

Voor grote goederenvolumes is binnenvaart een langzaam maar
goedkoop en klimaatvriendelijk transportalternatief. Nochtans blijven vele Europese waterwegen niet of ondermaats gebruikt. Het
Europees project ‘IWTS 2.0‘ wil hier verandering in brengen door
oplossingen te zoeken voor transport via binnenvaart.
De focus van het project ligt op:
- bewustmaking van de mogelijkheden van de binnenvaart;
- innovatie in de ontwikkeling van kleine schepen en in overslagmethodes;
- bedrijven ervaring helpen opdoen rond gebruik van binnenvaart;
- aanmaak van opleidingsmateriaal voor de binnenvaartsector.
In september 2017 vond in Harlingen (Nl) de startvergadering van
dit North Sea Region project plaats.
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Maritieme Academie Harlingen, Bremenports GmbH, SSPA Sweden, Provincie Fryslan, Canal and River Trust, De Vlaamse Waterweg, University of Hull, De Groote-Houtboerke, Gemeente Smallingerland.

De POM brengt op basis van bedrijfsbezoeken zowel potentiële
goederenstromen als juridische en operationele hindernissen in
beeld. Vervolgens zullen aan de hand van prototypes een aantal
innovatieve overslagmethodes ontwikkeld en getest worden. Ook
zullen de bezochte bedrijven 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, de technische vereisten en de gerelateerde
kosten. Dit wordt gebundeld in een boekje dat voor alle vertegenwoordigers in de binnenvaart beschikbaar gesteld wordt.

Van 01/08/2017 tot 31/12/2020.

Totaal begroot: 3.462.734 euro
Kostentotaal POM: 329.088 euro
Loon- en werkingskost POM: 180.296 euro
Externe kosten: 148.792 euro
Dit project werd voor het Oost-Vlaamse deel 50% gesubsidieerd
door Interreg. De rest is eigen inbreng van de POM en de Provincie Oost-Vlaanderen (samen 36%) en 14% van private partners.
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DE BIERTREIN

48

Dagelijks leveren vrachtwagens van AB InBev Jupiler uit Jupille
(bij Luik) aan het depot van Delhaize in Ninove. Met de steun van
de Provincie Oost-Vlaanderen werd een ‘biertrein’ op het spoor
gezet die dit transport zal overnemen. Het piloottreinproject liet
toe de nodige praktische ervaring op te doen. Het positieve effect
zal vooral voelbaar zijn op de ring rond Brussel. En minder vrachtwagens op onze wegen betekent ook minder CO2-uitstoot en minder fileleed. Op 13/06/2017 kwam de testtrein aan in Ninove.
Vervolgtraject: dankzij de vergaarde info kunnen de juiste keuzes
gemaakt worden om de spoorverbinding volledig operationeel te
maken. Eens het project aan zijn volle capaciteit zit, haalt het 5.000
vrachtwagens per jaar van de weg. Verder zal de POM maximaal
inzetten om andere partners te betrekken.
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De niet voor de hand liggende samenwerking tussen partners uit
verschillende sectoren maakt dit project ook uniek: AB InBev, Delhaize, Remitrans, Lineas, Infrabel, Euroports, Logistics in Wallonia, de Provincie Oost-Vlaanderen en de POM Oost-Vlaanderen.

De POM was verantwoordelijk voor de projectcoördinatie. Dit omvatte het rond tafel brengen van de nodige partners, het definiëren van de gezamenlijke doelstelling voor het bekomen van een
win-win, het opstellen van een vertrouwensband die resulteerde in
een NDA en het organiseren van de piloot. Verder ontwikkelde de
POM een complex rekenmodel dat toelaat alle mogelijke varianten
financieel te vergelijken op economische haalbaarheid.

10/2015 – 06/2017

Totaal begroot: 58.859,80 euro
Externe kosten: 30.134,66 euro (incl btw)
Dit project werd voor 30% gesubsidieerd door Klimaatactieplan
Oost-Vlaanderen, 10% door AB InBev, 10% door Delhaize en 10%
door Remitrans. De rest is eigen inbreng van de POM en van de
Provincie Oost-Vlaanderen.
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DE BLAUWE KETEN

49

De commerciële teelt van de micro-alg spirulina is één van de mogelijke alternatieven als nieuwe toepassing in (leegstaande) serres
in Vlaanderen en Nederland. Spirulina en het afgeleide product
fycocyanine (natuurlijke blauwe kleurstof) kunnen gebruikt worden
als biogebaseerde grondstof voor (hoogwaardige) toepassingen in
verschillende sectoren. Om de sectoren te overtuigen om over te
schakelen op lokaal gekweekte spirulina moet niet enkel de kwaliteit van het product top zijn, maar is het ook belangrijk om het
product tegen een redelijke prijs aan te kunnen bieden.
Sectoren die vanuit het project werden benaderd en geanalyseerd
in het project zijn de papier-, textiel- en voedingssector.
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Projectcoördinator: PCG
Projectpartners: Inagro vzw, POM Oost-Vlaanderen, Centexbel,
Millvision B.V., StapperDuurzaamAdvies, BOM Business Development & Foreign Investments B.V., Katholieke Universiteit Leuven,
Stichting Avans, vzw Boterakker, Universiteit Gent
Projectpartner Light: REWIN Projecten, Nanobranes, AnKo Projects, ABCKroos, IVACO

Een economische haalbaarheidsstudie werd uitgevoerd om de kansen in te schatten van de opstart van lokale productie van spirulina
en fycocyanine. Hiervoor werd eerst een marktanalyse uitgevoerd,
gevolgd door de ontwikkeling van een rekentool. Hierbij wordt rekening gehouden met het ganse proces: voorteelt, productie, oppompen, filteren, invriezen, logistiek (inclusief verpakking), drogen
en extractie. Om de praktische haalbaarheid van concepten uit te
testen werden een aantal pilootprojecten uitgevoerd. Stalen van
biomassa werden opgehaald bij PCG en AgrAqua en verwerkt op
diverse locaties.

Van 01/01/2016 tot en met 31/12/2018.

Totaalbudget van het project: 2.748.751,73 euro
- 50% betaald door Interreg (EFRO) = 1.374.375,86 euro
- de rest wordt gefinancierd door provinciale financiering, de projectpartners en de projectpartners light.
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E-COMMERCE IN DE SIERTEELTSECTOR

50

E-commerce speelt een steeds grotere rol in ons leven, zowel in
de privésfeer (B2C) als in het bedrijfsleven (B2B). Vooral voor B2B
is het belangrijk dat de achterstand van Belgische bedrijven niet
vergroot. Tegen deze achtergrond voerden we een onderzoek uit
omtrent e-commerce in de sierteeltsector. De focus lag daarbij op
online aanbodplatformen. Op dergelijke platformen kunnen siertelers hun aanbod online inbrengen, en dit aanbod kan geconsulteerd worden door verschillende professionele kopers.
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Naast de POM waren ook de Provincie Oost-Vlaanderen, Strategisch Project Glastuinbouw en AVBS partners in dit project.

Als projectuitvoerder onderzocht de POM op welke manier meer
Oost-Vlaamse siertelers gebruik kunnen maken van e-commerce
via bestaande online aanbodplatformen. Het eindrapport is beschikbaar via www.pomov.be/documenten.

Van 01/01/2016 tot en met 31/12/2016.

- Personeel: reguliere werking (25 mandagen).
- Onkosten: via Strategisch Project Glastuinbouw (8.500 euro).
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LOGISTIEK IN DE SIERTEELTSECTOR

51

Logistiek vormt een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering in
de sierteeltsector en zorgt ervoor dat producten hun weg vinden
naar afnemers. De POM onderzocht of optimalisaties en kostenbesparingen mogelijk zijn bij de organisatie van deze logistiek. De
doelstelling van het onderzoek was te komen tot een oplijsting en
rangschikking van cases die elk als kenmerk hebben om logistiek
in de Oost-Vlaamse sierteeltsector efficiënter te maken.

Foto © AVBS
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De POM voerde deze studie uit in opdracht van dienst Landbouw
van de Provincie Oost-Vlaanderen en met ondersteuning door
AVBS.

Bevindingen uit de literatuurstudie werden afgetoetst op basis van
interviews bij stakeholders uit de sierteeltsector.
Het rapport is beschikbaar via www.pomov.be/documenten.

Van 01/12/2017 tot en met 31/07/2018.

16.250 euro, budget van Dienst Landbouw en Platteland van de
Provincie Oost-Vlaanderen.
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OPTIMALISATIE VAN DE LOGISTIEK
IN DE KORTE KETEN

52

Dienst Landbouw en Platteland van de Provincie Oost-Vlaanderen
wil een pilootproject uitvoeren, gefocust op het optimaliseren van
de logistiek in de korte keten. Om te komen tot de selectie van een
geschikt pilootproject, zijn een aantal voorbereidende stappen nodig. Hierbij wordt een analyse gemaakt van bestaande logistieke
initiatieven in de G28+ regio en zal door de POM voorgesteld worden hoe één of meerdere daarvan geoptimaliseerd kunnen worden. Op basis van beschikbare literatuur worden succes- en faalfactoren van bestaande korte-keten-initiatieven geïdentificeerd. Er
kunnen ook diepte-interviews bij stakeholders of initiatiefnemers
worden ingezet. De focus ligt op B2C-initiatieven van (hoeve)producten.
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De POM voerde deze studie uit in opdracht van dienst Landbouw
van de Provincie Oost-Vlaanderen.

Bevindingen worden afgetoetst, knelpunten worden geïdentificeerd en verbetermogelijkheden worden geformuleerd. Een inventaris van de meest voorkomende logistieke typologieën wordt
opgemaakt. Hierbij wordt gekeken naar verschillende kenmerken
van logistiek (zoals bijvoorbeeld het type transport, opslagkenmerken, voorraadbeheer, etikettering). Een rangschikking van potentiële businessmodellen wordt als eindresultaat opgeleverd.

Van 20/08/2018 tot en met 31/12/2018.

20.125 euro, budget van Dienst Landbouw en Platteland van de
Provincie Oost-Vlaanderen.
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SAMENWERKING MET HOGENT
EN NORTH SEA PORT

53

In het kader van de bacheloropleiding Logistiek Management (2de
jaar) aan de HoGent wordt door de studenten jaarlijks een case
uitgevoerd rond logistiek. Sinds het academiejaar 2016-2017 is de
POM ook ‘opdrachtgever’ van deze case, samen met North Sea
Port. Op deze manier wordt relevante informatie verzameld om de
werking van POM te ondersteunen en te oriënteren.
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HoGent en North Sea Port.

De POM bepaalt samen met North Sea Port het onderwerp van
de case. In het academiejaar 2016-2017 werd een opdracht uitgevoerd rond alternatieve brandstoffen in de wegvervoersector. Op
basis hiervan werd een studiedag georganiseerd rond alternatieve
brandstoffen, inclusief een presentatie door de studenten. In het
academiejaar 2017-2018 werd gewerkt rond alternatieve brandstoffen in de binnenvaart, inclusief de organisatie van een business café. In het academiejaar 2018-2019 ligt de focus op truckparkings.

Gestart in academiejaar 2016-2017.

Personeel: reguliere werking (10 mandagen per academiejaar).

121

VALIDATIE STRATEGISCH
VRACHTMODEL VLAANDEREN

54

Het Strategisch Vrachtmodel Vlaanderen 4.1.1 is een (macro-economisch) rekenmodel om de effecten op het goederenvervoer op
het Vlaamse infrastructuurnetwerk te berekenen. Hierbij wordt gebruikgemaakt van scenario’s, waarbij de kwantitatieve effecten op
ton en tonkilometer worden berekend in het geval er een aantal
basisvariabelen wijzigen. Het uitgevoerde project is relevant voor
de provincie Oost-Vlaanderen (inclusief havens). In het geval een
MKBA wordt uitgevoerd in relatie tot het grondgebied Oost-Vlaanderen, is het van groot belang dat de gebruikte basiswaarden (tonnages) correct zijn opgenomen in het Vrachtmodel.
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De POM voerde deze studie uit in opdracht van het Vlaams Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Afdeling Beleid. Projectpartner was Universiteit Antwerpen, Departement Transport en
Ruimtelijke Economie.

De POM voerde een validatie uit van het macro-economisch rekenmodel. Aanbevelingen en conclusies werden geformuleerd
voor de ontwikkeling van een nieuwe versie.

Van 15/01/2016 tot en met 08/03/2017.

Totaalbudget van het project: 73.689 euro
Budget voor de POM: 30.100 euro
Financiering door Vlaams Departement Mobiliteit en Openbare
Werken, Afdeling Beleid.
123

INNOVATIEF DUURZAAM
MATERIALENBEHEER BIJ
LOKALE BESTUREN

55

Gemeenten, steden en afvalintercommunales zamelen huishoudelijke afvalstoffen in. Bedrijven zijn op zoek naar grondstoffen. Zit
er in hun zoektocht naar nieuwe grondstoffen en materiaalstromen
potentieel in de lokale recyclageparken? Kunnen bepaalde afvalen materiaalstromen die nu aanwezig zijn op de recyclageparken,
mits voorbewerking, leiden tot aanvoer van nieuwe materiaalstromen naar het bedrijfsleven?
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Naast de POM zijn de projectpartners OVAM, IVM, KULeuven,
Kringwinkel Meetjesland en Kringwinkel Ateljee.

De POM had als doelstelling om bedrijven te identificeren die geïnteresseerd zijn in productstromen afkomstig van IVM-containerparken. We spreken hierbij over een vraaganalyse met een focus
op het lokaal gebruik van de materialen. POM en IVM identificeerden drie potentiële stromen, namelijk PVC, klein materiaal en design. Op basis hiervan startte IVM in 2017 twee proefprojecten.

Van 01/05/2016 tot en met 30/04/2018.

Totaalbudget van het project: 263.894,36 euro
Budget voor POM Oost-Vlaanderen: 20.400 euro
Financiering door IVM en OVAM.
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GRENZELOZE LOGISTIEK

56

Het project Grenzeloze Logistiek droeg bij om de grensregio Vlaanderen-Nederland te helpen uitgroeien tot dé logistieke draaischijf
van Europa. Het project zette de bedrijven in de grensregio aan tot
samenwerking. Doel van het project:
- de logistieke sector efficiënter en duurzamer maken;
- grensoverschrijdende samenwerking stimuleren;
- versterking van lokale programma’s met een grensoverschrijdende focus.
Rode draad doorheen het project was het maximaliseren van duurzaamheid en doordrijven van innovatie.
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POM West-Vlaanderen, POM Antwerpen, POM Vlaams-Brabant,
POM Limburg, VIL, Interleuven, LER, Zeeland Seaports, REWIN,
BOM, Kamer van Koophandel en DINALOG.

De POM Oost-Vlaanderen was verantwoordelijk voor de projectcoördinatie. Dit omvatte het begeleiden en ondersteunen van de
partners, de rapporteringen en de overkoepelende communicatie.

Van 01/10/2011 tot 31/12/2014.

Totaal begroot: 4.840.203 euro
Kostentotaal POM: 800.660 euro
Loon- en werkingskost POM: 449.276 euro
Externe studiekosten: 351.612 euro
Dit project werd voor het Oost-Vlaamse deel 50% gesubsidieerd
door EFRO, 16,20% door Vlaanderen en 6,31% door het Nederlandse ministerie van Economische Zaken. De rest is eigen inbreng van de POM en van de Provincie Oost-Vlaanderen.
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BUNDELEN VAN BIO-RESTSTROMEN
CASE MELKWEI

57

De bio-economie van de toekomst start wanneer afval opnieuw
grondstof wordt. De uitdaging bestaat erin om de lokaal zeer verspreid beschikbare kleine volumes afvalstoffen eerst te bundelen
tot een volumineuze constante aanvoer, met een gelijke kwaliteit
en aan een redelijke prijs. Dit kan enkel als het logistieke proces
geoptimaliseerd wordt en vraag en aanbod beter op elkaar worden afgestemd. Op basis van het melkweiproject bouwde de POM
Oost-Vlaanderen expertise op in logistieke processen rond vloeibare bioreststromen.
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Provincie Oost-Vlaanderen dienst Landbouw & Platteland, ILVO,
Ecover, stadsbestuur Geraardsbergen, de Geraardsbergse broederschap, melkveehouderbedrijven Van Kerkhove, Van der Putten, Poelaert, De Bruyne en Vekeman.

Eerst werden de gekende beschikbare bioreststromen voor de
provincies Oost- en West-Vlaanderen en Zeeland geografisch in
beeld gebracht. Op basis hiervan bleek dat de vloeibare reststromen moeilijk door de markt worden opgenomen. De POM koos
voor de case van de melkwei als vervolgstudie. Voor deze reststroom werd een businessplan en een businessmodel uitgewerkt.
Uiteindelijk werd dit alles praktisch getoetst aan de hand van een
pilootproject. De POM beschikt nu over een rekenmodel voor de
logistiek van vloeibare bioreststromen.

Van 01/10/2011 tot 31/12/2014.

Kostentotaal: 335.150 euro
Loon- en werkingskost: 60.603 euro
Externe studiekosten: 191.915 euro
Dit project werd voor het Oost-Vlaamse deel 50% gesubsidieerd
door EFRO en 16,20% door Vlaanderen. De rest is eigen inbreng
van de POM en van de Provincie Oost-Vlaanderen.
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BUNDELEN VAN BIORESTSTROMEN
CASE BERMMAAIGRAS

58

De bio-economie van de toekomst start wanneer afval opnieuw
grondstof wordt. De uitdaging bestaat erin om de lokaal zeer verspreid beschikbare kleine volumes afvalstoffen eerst te bundelen
tot een volumineuze constante aanvoer, met een gelijke kwaliteit
en aan een redelijke prijs. Dit kan enkel als het logistieke proces
geoptimaliseerd wordt en vraag en aanbod beter op elkaar worden
afgestemd. Op basis van het bermmaaigrasproject bouwde de
POM Oost-Vlaanderen expertise op in logistieke processen rond
halfvaste bioreststromen.
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OVAM

Eerst werden de gekende beschikbare bioreststromen voor de
provincies Oost- en West-Vlaanderen en Zeeland geografisch in
beeld gebracht. Op basis hiervan bleek dat de halfvaste reststromen moeilijk voor valorisatie worden opgenomen. De POM koos
voor de case van de bermmaaigrassen als vervolgstudie. Voor
deze reststroom werd een businessmodel uitgewerkt. De POM
beschikt nu over een rekenmodel voor de logistiek van bermmaaigrassen in Oost-Vlaanderen.

Van 01/10/2011 tot 31/12/2014.

Kostentotaal: 335.150 euro (samen met melkweiproject)
Loon- en werkingskost: 60.603 euro (samen met melkweiproject)
Externe studiekosten: 20.630 euro
Dit project werd voor het Oost-Vlaamse deel 50% gesubsidieerd
door EFRO en 16,20% door Vlaanderen. De rest is eigen inbreng
van de POM en van de Provincie Oost-Vlaanderen.
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STUDIE EXTENDED GATEWAY:
POTENTIES VAN OOST-VLAANDEREN
ALS LOGISTIEKE REGIO

59

De studie had tot doel de provincie Oost-Vlaanderen op logistiek
vlak door te lichten en de potenties in kaart te brengen. De resultaten werden verwerkt in een strategie, in aanbevelingen en een
uitvoeringsplan. Dat leverde de volgende eindproducten op:
- hoofdstuk ‘Logistieke poort Oost-Vlaanderen’ in het boek ‘Extended Gateway Vlaanderen’;
- de logistieke kaart van Oost-Vlaanderen.
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Consortium bestaande uit Havenbedrijf Gent, Port of Antwerp,
Port Authority Zeebrugge, W&Z, Infrabel, ICW, MLSO, VENECO,
SOLVA, DDS, VIL en provincie Oost-Vlaanderen.

De POM initieerde en trok dit project volledig. De studie betekende
voor de POM de grondslag voor de uitbouw van Oost-Vlaanderen
tot een logistieke topregio.

2007 - 2009

Totale kostprijs:
152.617,30 euro
Financiering:
Havenbedrijf Gent
19.659,61 euro
Port of Antwerp
19.659,61 euro
Port Authority Zeebrugge
19.659,61 euro
Waterwegen en Zeekanaal
19.659,61 euro
Infrabel
19.659,61 euro
ICW
9.829,80 euro
Maatschappij Linkerscheldeoever
9.829,80 euro
VENECO
5.000,00 euro
SOLVA
5.000,00 euro
DDS
5.000,00 euro
Provincie & POM Oost-Vlaanderen 19.659,61 euro
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INVENTARIS
LOGISTIEKE OPLEIDINGEN

60

Inventariseren van alle beschikbare individuele logistieke opleidingen in Oost-Vlaanderen. Dit project mondde uit in de volgende
eindproducten:
- een digitale inventaris, beschikbaar gesteld op de POM-website;
- een promofolder voor studenten met het overzicht aan logistieke opleidingen in Oost-Vlaanderen. Deze folder had tot doel
bij te dragen aan de verhoging van de instroom aan studenten
voor logistieke studierichtingen.

De POM OOst-VlaanDeren zet je OP het juiste sPOOr!
In samenwerking met het Oost-Vlaams Overlegplatform Logistiek, Themagroep Arbeid & Opleiding.
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VDAB

De POM initieerde en trok dit project volledig; de inventaris werd
twee keer per jaar geactualiseerd. Er was ook een link vanuit de
website 'opleidingen' van de VDAB.
De methodiek en opbouw werd ook doorgegeven aan de andere
POM's.

2010

Totale kostprijs: geen info beschikbaar.
Financiering: hoofdzakelijk in mandagen POM Oost-Vlaanderen.
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PROJECT SCHELDESHUTTLE

61

Haalbaarheidsstudie rond het opzetten van een innovatief duwvaartconcept voor de binnenvaart. Het concept betreft een pendeldienst met kleine duwbakken dat bijkomende stromen, die momenteel via de weg verlopen, wil overhevelen naar de binnenvaart.
De volgende eindproducten werden gerealiseerd:
- technische bouwplannen en bijhorende stabiliteitsstudies voor
twee types duwbakken;
- een financiële rekenmodule die investeerders toelaat hun bedrijfsmodel te onderbouwen met financiële tabellen;
- een kostenrekenmodule die de verlader in staat stelt de transportkost van het concept te berekenen en te vergelijken met
zijn huidige transport set-up.
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Samenwerkingsovereenkomst met Waterwegen & Zeekanaal (nu
'De Vlaamse Waterweg'), Promotie Binnenvaart Vlaanderen en
het VIM. Zij boden de vereiste binnenvaartexpertise.
Verder werd er tijdens de uitvoering meerdere malen afgetoetst
met de binnenvaartsector.

De POM initieerde en trok dit project volledig.
Het was de bedoeling om dit concept verder uit te dragen richting
Vlaanderen, Wallonië, Frankrijk en Nederland. Het vervolgtraject
bestond uit het gericht kosteloos beschikbaar stellen van de eindproducten naar geïnteresseerde investeerders, binnenvaartondernemers en verladers. De POM biedt ondersteuning bij het gebruik
van de rekenmodules.

Januari 2011 – maart 2012

Totale kostprijs: 163.713 euro
Financiering: EFRO-project 386 Interpom Logistiek
- 40% EFRO
- 23% Provincie Oost-Vlaanderen
- 22% Hermesfonds
- 15% POM Oost-Vlaanderen
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DVD-BOX 'LOGISTIEK IN ACTIE'

62

Een dvd-box specifiek samengesteld voor leerkrachten in het middelbaar onderwijs met informatie over de diverse aspecten van
transport en logistiek en met enkele lesklare tools voor gebruik in
de klas. De box bevat informatie en beeldmateriaal over de havens, de verschillende vervoersmodi, diverse logistieke beroepen,
logistieke bedrijven en ook een aantal spelletjes, data en documenten in verband met transport en supplychainactiviteiten.
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Voor de inhoudelijke samenstelling en aanleveren van beeldmateriaal en informatie: het VIL, de havenbedrijven, VDAB, RESOC,
Logos en individuele bedrijven.

De POM heeft diverse logistieke spelers aangesproken om input
te leveren voor de dvd-box. Daarna werd een selectie gemaakt
uit het aangeleverde materiaal, de nodige toestemmingen opgevraagd, de box inhoudelijk samengesteld en finaal de coördinatie
verricht voor het produceren van de box.
In een tweede oplage werd de box inhoudelijk aangevuld en geactualiseerd.

2011

Totale kostprijs: 4.300 euro
Financiering: EFRO-project 386 Interpom Logistiek
- 40% EFRO
- 23% Provincie Oost-Vlaanderen
- 22% Hermesfonds
- 15% POM Oost-Vlaanderen
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PROJECT HAVENNUMMERS

63

Dit project had als doel verkeerscongestie in het havengebied terug te dringen door zoekend vrachtverkeer te voorkomen. Er werd
op basis van het havennummer van de bedrijven een GPS-sturing
in de Gentse haven uitgewerkt. De GPS-sturing brengt een vrachtwagen tot op enkele meter nauwkeurig naar de juiste bedrijfsingang. Concreet werd er een bestand (POI of nuttige plaatsen) uitgewerkt dat kon worden toegevoegd op de meeste GPS-toestellen
en de data zit nu automatisch vervat in de kaarten van TOM TOM
Maps (vroeger TeleAtlas) en Here (vroeger Navteq).
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Havenbedrijf Gent, de gemeente Evergem en TeleAtlas (nu TOM
TOM Maps).

De POM initieerde en trok dit project volledig. De bestanden werden kosteloos beschikbaar gesteld voor installatie op verschillende GPS-merken via de website van de haven van Gent.

Januari 2011 – eind 2012

Totale kostprijs: niet gekend.
Financiering: hoofdzakelijk via mandagen van de partners POM,
Havenbedrijf Gent, Gemeente Evergem en TeleAtlas (nu TomTom
Maps).
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KOSTEN-BATENANALYSE VOOR
DE SELECTIEVE INZAMELING
VAN EEN DIERLIJKE RESTSTROOM

64

Het inschakelen van bioreststromen als grondstof voor de aanmaak van nieuwe producten wint alsmaar aan belang. Daarom
deed de POM een kosten-batenanalyse voor de selectieve inzameling van kippenveren. Het resultaat van deze analyse was een
voorstel van een logistiek bedrijfsmodel. Met dit onderzoek wilde
de POM specifieke logistieke knelpunten in een dergelijk traject
blootleggen.
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De POM werkte deze studie zelf uit.

De POM initieerde en trok dit project volledig.

2011

Totale kostprijs: 29.250 euro
Financiering: EFRO-project 386 Interpom Logistiek
- 40% EFRO
- 23% Provincie Oost-Vlaanderen
- 22% Hermesfonds
- 15% POM Oost-Vlaanderen
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INVENTARISATIE
INFRASTRUCTURELE MISSING LINKS

65

De POM heeft de infrastructurele missing links in de provincie
Oost-Vlaanderen geïdentificeerd en in kaart gebracht. Door middel van een digitale kaart werden de verschillende missing links
volgens de drie vervoersmodi weg, water en spoor op een overzichtelijke manier weergegeven. Tweemaal per jaar werden de gegevens geactualiseerd waardoor er snel kon worden ingespeeld
op de ontwikkelingen in de desbetreffende dossiers.
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De oplijsting van de missing links is het resultaat van de samenwerking tussen de verschillende bevoegde diensten: Waterwegen
& Zeekanaal (nu ‘De Vlaamse Waterweg’), Infrabel, Agentschap
Wegen en Verkeer en MOW.

De POM bouwde verder op een eerste inventarisatie en ontwikkelde een dynamische website. Een actualisatie gebeurde tweemaal
per jaar en werd bekendgemaakt via de POM-nieuwsbrief. De methodiek en opbouw werd ondertussen doorgegeven aan de andere
POM's.

2011-2016

Totale kostprijs: 4.500 euro
Financiering: EFRO-project 386 Interpom Logistiek
- 40% EFRO
- 23% Provincie Oost-Vlaanderen
- 22% Hermes fonds
- 15% POM Oost-Vlaanderen
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TALENTEN TROTTER

66

De Talenten Trotter was een gids over competentiemanagement,
met een insteek voor een geïntegreerde aanpak doorheen alle fases van de HR-cyclus. Hij bevatte de leerpunten uit experimenten die doorgevoerd werden bij pilootorganisaties uit de profit en
socialprofit, onderbouwd met expertise vanuit sectororganisaties,
sociale partners en consultants. Zo is de gids ook zeer bruikbaar in
andere organisaties. Daarnaast werd ook de brochure ‘Competentiemanagement voor en door de werkvloer’ gepubliceerd en twee
cahiers waarin telkens een uitgewerkte case werd opgenomen
(‘DD Trans’ voor de profit en ‘DVC De Triangel’ voor de non-profit).
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SERR Gent, SERR Meetjesland, SERR Brugge, DVC De Triangel,
BW Ryhove, BWArcotec, Tailor Made Logistics, Solidariteit voor
het Gezin, DD Trans, European Container Services, Van Ganzewinkel

De POM was promotor van het project

Voorbereidende Actie 1:
Ontwikkeling Actie 2:
Disseminatie Actie 3:
ESF-Ambassadeurschap Actie 4:

van 01/04/2008 tot 30/06/2008
van 01/07/2008 tot 28/02/2010
van 01/03/2010 tot 29/02/2011
van 01/04/2011 tot 31/01/2012

Totale kostprijs:
- Actie 1: 19.788 euro (ESF+VCF) + 4.255 euro private middelen
- Actie 2 & 3: 464.111 euro (ESF+VCF) +1.647 euro private sectormiddelen + 8.826 euro private middelen
- Actie 4: 48.226 euro (50% VCF + 50% ESF)
Financiering: ESF-project
- 42,05% ESF
- 55,74% VCF
- 2,21% private middelen
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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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OVERZICHT PROJECTEN

67

OPMAAK STRATEGIE VOOR DE ONTWIKKELING VAN OOST-VLAANDEREN
ALS KENNISREGIO

68

UITBOUW PROVINCIALE ANTENNE BIOGEBASEERDE ECONOMIE

69

FLANDERS BIOBASED VALLEY (FBBV)

70

BIO BASE EUROPE

71

CLEANTECH CLUSTER REGIO GENT

72

CARBON2VALUE

73

MONITORING VAN O&O-BEDRIJVEN
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74

CEEBIO: HET VLAAMS DIGITAAL KENNISPLATFORM
VOOR DE BIOGEBASEERDE ECONOMIE

75

GENT BIG IN CREATIVITY (GENT BC)

76

TECHNOLOGISCH PLATFORM VOOR DE SIERTEELT TECHNOPOOL VOOR DE SIERTEELT

77

PROFILING BIOBASE DELTA (PROMOTIE EN ONDERSTEUNING
BIO-ECONOMIE IN EUREGIO SCHELDEMOND)

78

PROMOTIE EN NETWERKEN VOOR DE REGIONALE
BIO-ECONOMIE

79

AUTOMOTIVE REGIONS
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OPMAAK STRATEGIE VOOR DE
ONTWIKKELING VAN OOSTVLAANDEREN ALS KENNISREGIO

67

Inzicht krijgen in de ontwikkelingsdynamiek van kennisregio's en
de onderliggende essentiële elementen, en een actueel beeld krijgen van de provincie Oost-Vlaanderen als kennisregio.
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De POM werkte deze studie zelf uit.

De POM voerde een grondige studie naar de bestaande en potentiële economische kennisclusters in de provincie en maakte een
analyse van de bestaande Europese, federale, Vlaamse en provinciale initiatieven, zodat de eigen operationele activiteiten hierbij
optimaal kunnen aansluiten. De resultaten werden samengevat in
de publicatie ‘Oost-Vlaanderen, uitmuntende kennisregio’ en voorgesteld tijdens het Oost-Vlaams Economisch Forum in 2010.
Op basis daarvan werden vier strategische hoofdpeilers bepaald:
1. Ondersteunen van regionale economische clusters:
• faciliteren van alle vormen van samenwerking die tot meer
		 competitieve clusters kunnen leiden;
• geven van een neutrale economische analyse van de be		 staande en opkomende clusters;
• leveren van ondersteuning voor de kansen tot samenwerken;
• faciliteren van netwerking op praktisch en strategisch niveau.
2. Uitbouwen en ondersteunen van regionale netwerken.
3. Branding en regiomarketing.
4. Creatie van voldoende fysieke ruimte voor kennisbedrijvigheid.

2008-2010

5.745 euro (POM-middelen)
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UITBOUW PROVINCIALE ANTENNE
BIOGEBASEERDE ECONOMIE

68

In 2011 werd de vzw I-Cleantech Vlaanderen opgericht om de
cleantechsector in Vlaanderen te ondersteunen op vlak van netwerking, onderzoek en transitie van bedrijven naar duurzame
technologie. Een van de kerntaken van de vzw bestaat erin om
een katalysator te zijn voor de cleantechsector in Vlaanderen,
door een actieve samenwerking met de provinciale overheden te
versterken. Dit gebeurt door de oprichting van provinciale Cleantechantennes, die rond specifieke speerpunten werken. De provincie Oost-Vlaanderen koos voor bio-economie en nieuwe materialen als haar speerpunten. In 2013 werd de POM aangeduid als
Provinciale antenne voor een periode van vier jaar.
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Samenwerking met de vzw I-Cleantech Vlaanderen

De POM is partner.
Taak en rol van de Provinciale antenne:
1. Fungeren als aanspreekpunt voor de vzw I-Cleantech Vlaanderen.
2. Fungeren als aanspreekpunt op het vlak van de bio-economie
voor bedrijven in Vlaanderen en deze in contact brengen met
de gevraagde expertise en competentie.
3. In kaart brengen van de kansen en van de noden van bedrijven op het vlak van valorisatie.
4. Een overzicht maken en houden van de bedrijven en/of actoren actief op het vlak van bio-economie in Vlaanderen.

2014-2018

Jaarlijkse werkingsmiddelen van de Provincie Oost-Vlaanderen:
50.000 euro.
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FLANDERS BIOBASED VALLEY
(FBBV)

69

Ghent Bio-Energy Valley werd in 2005 opgericht ter bevordering
van bio-energie en voor de uitbouw van de Gentse haven tot een
internationaal erkende groeipool van industriële bio-energieproducten en -activiteiten. Omdat de scoop gaandeweg verruimd is,
veranderde ook de naam in Flanders Biobased Valley. FBBV promoot de ontwikkeling van de biogebaseerde economie door nauwe samenwerkingsprogramma's, gezamenlijke initiatieven en de
creatie van een synergie tussen de partners die actief zijn in O&O,
structurele maatregelen en beleid, logistiek en communicatie naar
het brede publiek. FBBV is partner in onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten waarbij de promotie en de netwerkfunctie centraal
staan, en is samen met Biopark Terneuzen de iniatiefnemer voor
het Interregproject BioBase Europe. FBVV ondersteunt de clusterwerking rond een nieuw industrieel cluster, gebaseerd op de
valorisatie van afvalgassen door gasfermentatie. (www.fbbv.be)
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Publiek-private samenwerking tussen overheidsorganisaties (Universiteit Gent, Havenbedrijf Gent, Stad Gent, POM) en de privésector (Alco Bio Fuel, Bioro, Electrabel, Oleon, StoraEnso, Organic Waste Systems, Oiltanking en Cargill).

De POM is medeoprichter en bestuurder van de vzw

van 2005 tot heden

Jaarlijks lidgeld: initieel 3.000 euro, sinds 2018 5.000 euro.
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BIO BASE EUROPE

70

Om de ontwikkeling van de industriële biotechnologie in Vlaanderen alle kansen te geven, werd de nood ervaren aan een pilootinstallatie. Het grensoverschrijdend Interreg IV project ‘Bio
Base Europe’, ingediend door de vzw GBEV en stichting Biopark
Terneuzen, maakte dit (financieel) mogelijk. Het project ‘Bio Base
Europe’ omvat ontwerp, bouw en beheer van een pilootinstallatie
voor biogebaseerde producten en processen en bouw en onderhoud van een trainingcenter. De pilootinstallatie ‘Bio Base Europe
Pilot Plant’ ligt nabij de industriële sites voor biobrandstofproductie
in de haven van Gent. Ze verricht klantgeörienteerd onderzoek
naar tweede generatie biobrandstoffen en nieuwe grondstoffen op
basis van biomassa op semi-industriële schaal (www.bbeu.org).
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vzw FBVV; Stichting Biopark Terneuzen.

Opstellen van initieel businessplan en lid van de raad van bestuur
van de vzw Bio Base Europe.

van 2006 tot heden

Budget POM: niet van toepassing.
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CLEANTECH CLUSTER
REGIO GENT

71

In 2015 startte de Stad Gent via workshops en bilaterale gesprekken met de belangrijkste regionale stakeholders een gezamenlijk
traject voor de ontwikkeling van een Cleantech cluster Regio Gent.
Dit resulteerde in een kadertekst met een omgevingsanalyse, ambitie, doelstellingen en acties in het vervolgtraject. De vijf grote
doelstellingen zijn het stimuleren van vraaggedreven kennisontwikkeling, de omzetting van kennis in businesscases, de verbetering van de randvoorwaarden ruimte, financiering en talent, community building en de internationale erkenning van de regio Gent
als speler in een Vlaamse i-Cleantech cluster.
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De Stad Gent (Dienst Economie), de Haven van Gent, de Universiteit Gent, de Provincie Oost-Vlaanderen, de POM Oost-Vlaanderen en i-Cleantech Vlaanderen vzw ondertekenden op 18/05/2016
een engagementverklaring om gezamenlijk te werken aan de ontwikkeling van een Cleantech Cluster Regio Gent.

Het doel is om een actief Cleantech ecosysteem te realiseren in
de regio Gent tegen 2030. De zes partners bepaalden samen een
longlist van zestien mogelijke acties. In het vervolgtraject bepalen
ze een aantal prioritaire acties en betrekken ze hierbij een ruimere
groep van stakeholders

Van 2015 tot heden

Niet van toepassing
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CARBON2VALUE

72

Hoogovens produceren ruwijzer, dat ongeveer 4-5% koolstof bevat naast andere verontreinigingen (oa fosfor en zwavel). Door
zuurstof met hoge snelheid door het vloeibare ruwijzer te blazen
gebeurt verdere reiniging. Dit vormt gasvormig CO en CO2, dat
gemakkelijk verwijderbaar is uit het vloeibare ruwijzer. Deze koolstofrijke restgassen worden momenteel ingezet in verbrandingsinstallaties om elektriciteit op te wekken en het toxische CO om
te zetten in CO2. Beide gassen zijn echter ook grondstof voor biogebaseerde toepassingen en een duurzame chemie. In het project worden twee valorisatiewegen onderzocht: de productie van
ethanol als een drop-in transportbrandstof en van synthetische
NAFTA als een drop-in chemische bouwsteen. Beide gassen in
voldoende zuiverheid af te scheiden is een eerste noodzakelijke
stap. In het project wordt deze stap (de scheiding van de gassen
in het syngasmengsel), onderzocht. www.carbon2value.be.
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Arcelor Mittal, Dow, Lanzatech, Université de Lille, Institute for
Sustainable Process Technology en de POM Oost-Vlaanderen.

In het kader van haar takenpakket dient de POM via een impactstudie een antwoord te bieden op de volgende vragen:
- wat is de impact van het project voor de stakeholders, bedrijven
en regio’s op het vlak van de regionale economie, tewerkstelling, opleiding en leefmilieu?
- welke grensoverschrijdende socio-economische omstandigheden bieden opportuniteiten of hindernissen voor de verdere ontwikkeling van een 'syngascluster' in de kanaalzone Gent-Terneuzen?

Van 2016 tot 2020

Het budget voor de POM bedraagt in totaal 206. 446 euro, waarvan 82.578 euro eigen bijdrage.
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MONITORING VAN O&O-BEDRIJVEN

73

Uitwisseling van gegevens over de O&O-bedrijven in Oost-Vlaanderen. Er werd hiervoor een duurzame samenwerking opgezet
met het Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelings-monitoring van de Vlaamse Gemeenschap (ECOOM), een interuniversitair consortium met deelname van alle Vlaamse universiteiten (KU
Leuven, UGent, VUB, UA en UHasselt).
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ECOOM, UGent, Provincie Oost-Vlaanderen

In 2009 werd in opdracht van de POM een eerste economische en
ruimtelijke analyse van de O&O-bedrijven in Oost-Vlaanderen uitgevoerd door de Universiteit Gent. De resultaten werden beknopt
weergegeven in de publicatie ‘Oost-Vlaanderen: uitmuntende kennisregio’ en voorgesteld op het Oost-Vlaams Economisch Forum
in 2010. In 2012 werd in samenwerking met ECOOM en de studiecel van de provinciale dienst Economie een tweede economische
en ruimtelijke analyse gemaakt. De resultaten werden begin 2013
bekendgemaakt.

2009-heden

Studie: 49.609,99 euro (POM-middelen)
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CEEBIO: HET VLAAMS DIGITAAL
KENNISPLATFORM VOOR DE
BIOGEBASEERDE ECONOMIE

74

De POM ontwikkelde het digitaal kennisplatform ceebio, wat staat
voor Competenties, Expertise en Entrepeneurs in de BIO-economie. Ceebio biedt, zowel op kennis- als bedrijfsniveau, het
overzicht van de expertise in de biogebaseerde economie in
Vlaanderen. De website is een actief kruispunt voor wie rond de
biogebaseerde economie op zoek is naar expertise, partners of
ideeën. Het versnelt het ontstaan van echte consortia tussen bedrijven, kennisinstellingen en andere actoren in Vlaanderen. Een
‘datawarehouse’ vormt de ruggengraat van de website, waarin alle
bedrijven, onderzoek en artikels rond de biogebaseerde economie actief gecentraliseerd worden (>600 projecten; >4.000 wetenschappelijke artikels; 140 bedrijven; 130 wetenschappers). Ook de
basis is uniek: een omschrijving van het vakdomein biogebaseerde economie op basis van 750 unieke termen.
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Samenwerking met Universiteit Gent, KULeuven, Universiteit Antwerpen, het Vlaams Instituut voor de Biotechnologie, het Instituut
voor Landbouw en Visserij Onderzoek en de vzw I-Cleantech
Vlaanderen.

De POM is initiatiefnemer en realiseerde deze toepassing, zowel
de website als de achterliggende datastructuren en –vergaring en
was ook verantwoordelijk voor de actualisatie.
In 2017 werd, op basis van de gegevens uit de databank, een
beperkte studie uitgevoerd over de biogebaseerde bedrijven in
Vlaanderen.

2014-2018

Ceebio kadert in de uitvoering van de uitbouw van de provinciale
antenne (fiche 68), en dus werden de jaarlijkse werkingsmiddelen
van de Provincie Oost-Vlaanderen in het kader van de provinciale
antenne (50.000 euro) aangewend voor Ceebio.
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GENT BIG IN CREATIVITY VZW
(GENT BC)

75

In 2008 werd Gent Big in Creativity (Gent BC) opgericht, met als
doel een netwerk uit te bouwen voor technologische ondernemers,
R&D-medewerkers, wetenschappers en technologiebetrokken actoren, gericht op het verstrekken van informatie en samenwerking.
De belangrijkste resultaten zijn:
1. het organiseren van netwerkevents (o.a. businesscafé’s);
2. de oprichting van de ‘International School Ghent’ op aandringen van adviesraad Gent BC;
3. de organisatie van ‘Level Up’, een high profile matchmaking
tussen durfkapitaal, investeerders en techgroeibedrijven.
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Publiek-private samenwerking tussen Universiteit Gent, Stad Gent
en POM Oost-Vlaanderen.

De POM was een actieve partner in het netwerk en lid van de
werkgroep die de activiteiten van de vzw ondersteunde en die de
netwerking via de eigen kanalen versterkte.
De POM is lid van de adviesraad van de ‘International School
Ghent’.

Van 2008 tot 2017.
Door een sterk veranderde omgeving, het opnemen van taken
door andere fora, een versterkte concurrentie en een afnemende
(betalende) interesse werd op 13/12/2017 beslist tot vrijwillige vereffening van de vzw.

Eenmalige EFRO-subsidie voor de opstartfase van de vzw Gent
BC: 176.050 euro
Budget POM: jaarlijks lidgeld:
- initieel: 30.000 euro
- sinds 2016: 50.000 euro
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TECHNOLOGISCH PLATFORM
VOOR DE SIERTEELT –
TECHNOPOOL VOOR DE SIERTEELT

76

De sierteelt heeft zeer grote inspanningen geleverd op het vlak van
technologische vernieuwing en onderzoek. Oost-Vlaanderen beschikt over vier gerenommeerde kennisinstellingen voor het basisen toegepast onderzoek in de sierteelt. In 2008 hebben deze vier
onderzoeksinstellingen samen met de POM een intentieverklaring
ondertekend voor de oprichting van een samenwerkingsverband
‘Technopool voor de Sierteelt’. Het doel van de samenwerking:
- opstart en uitbouw van een technologisch platform sierteelt;
- afstemmen en aanvullen van de onderzoekscompetenties;
- samen aanvragen van projecten en de uitvoering ervan;
- ondersteuning van de kennisoverdracht naar de sector;
- verder uitbouwen van de samenwerking met de sierteeltsector.
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Vlaams Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek; Provinciaal Centrum voor de Sierteelt; Universiteit Gent; Hogeschool Gent

De POM verleende logistieke steun bij de uitwerking van dit initiatief.

2008

Niet van toepassing.
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PROFILING BIOBASE DELTA

(PROMOTIE EN ONDERSTEUNING BIOECONOMIE IN EUREGIO SCHELDEMOND)

77

Sinds 2008 is de samenwerking tussen de provincies in de Scheldedelta rond de biogebaseerde economie zienderogen toegenomen. De grensoverschrijdende contacten, projecten en clustering
vormen een unique selling proposition voor de regio, met als sterke troef de gezamenlijke kennisinstellingen en infrastructuur (pilootinstallatie/proeffabriek, trainingcenter, campus, incubatiecentrum, buisleidingen). Het project 'Profiling Bio Base Delta' was de
start om deze troefkaart uit te spelen. Concrete activiteiten zijn het
formuleren en aanbieden van het document 'The rise of a European, Bio Based Super Cluster on the Dutch-Flemish border’ aan
de Europese Commissie, het organiseren van een Vlaams-Nederlands werkbezoek en het produceren van filmmateriaal omtrent de
biogebaseerde economie in de Scheldedelta.

172

Euregioscheldemond, POM West-Vlaanderen, Provincie Zeeland

-

-

De POM maakte een stand van zaken op rond de voorgestelde
activiteiten bij de speerpuntennota en deed voorstellen voor
nieuwe actieterreinen voor samenwerking.
De POM stelde een gezamenlijk document op voor de
visualisering van de grensoverschrijdende bio-economiesupercluster en lijstte de hinderpalen op voor de verdere
economische ontwikkeling.
De POM bood inhoudelijke ondersteuning bij het werkbezoek
tussen de ministers Peeters en Verhagen.
De POM bracht de Oost-Vlaamse bio-economie en de
economische potenties in kaart.

2008

Niet van toepassing
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PROMOTIE EN NETWERKEN VOOR
DE REGIONALE BIO-ECONOMIE

78

De ontwikkeling van promotionele instrumenten, de deelname aan
beurzen en de uitbouw van gespecialiseerde netwerken ter promotie van de regionale bio-economie.
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FIT, GBEV, Bio Base Europe, FlandersBio

De POM heeft een eerste bidbook voor buitenlandse investeerders opgemaakt om de economische valorisatie van de kennis en
de industriële ontwikkeling van de bio-economie te bevorderen.
Om vertegenwoordigers van Flanders Investment & Trade (FIT)
bekend te maken met de troeven van de regio werd eind 2010 een
rondleiding georganiseerd in de BioBase Europe Pilot Plant, in het
VIB en in het IBBT. In samenwerking met FIT werd midden 2011
een eerste bedrijfsbezoek georganiseerd naar het bedrijf Roquette
(Frankrijk). In april 2012 organiseerde de POM een werkbezoek
aan de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom (Nederland).
In 2014 werd een tweede editie van het bidbook gerealiseerd.
Zowel de vzw FBBV als de vzw Bio Base Europe voeren een actieve politiek van internationalisering door deelname aan internationale beurzen en congressen. De POM ondersteunt deze en ontwikkelt daarnaast eigen activiteiten om de bekendmaking en de
netwerking van beide clusterorganisaties te ondersteunen.

2012

Budget POM:
- Bidbook: 39.500 euro
- Publicaties, congressen en beurzen: 6.750 euro

175

AUTOMOTIVE REGIONS

79

Ervaringsuitwisseling rond een aantal thema's tussen diverse Europese regio's waar de autoconstructie een belangrijke industriële
sector vertegenwoordigt en opzetten van een gezamenlijke strategie om het Europese beleid inzake de autonijverheid te beïnvloeden.
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De POM was, samen met de stad Gent en in nauwe samenwerking met het Havenbedrijf Gent, de Oost-Vlaamse partner in dit
project, dat kaderde in het Interreg III/C-programma van de Europese Commissie. Het project werd geleid door de POM Limburg en
Eurada (de Europese Associatie van Ontwikkelingsmaatschappijen). In Vlaanderen waren de stad Antwerpen en de POM Antwerpen, de stad Genk en de POM Limburg eveneens partner. Andere
Europese partners kwamen uit Spanje, Frankrijk, Duitsland, het
Verenigd Koninkrijk, Nederland en Italië.

In 2006 werden werkbezoeken georganiseerd naar Luton, Genk,
Valladolid en Turijn en werd een benchmarkstudie uitgevoerd tussen de verschillende regio's. De resultaten werden vastgelegd in
een werkdocument en vergezeld van enkele beleidsadviezen.

2005 - 2007

Subsidie Interreg III/C: 4.913 euro
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CERTIFICERINGSAUTORITEIT
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CERTIFICERINGSAUTORITEIT

80

Om de ontwikkelingsverschillen tussen de regio’s en/of landen
te verkleinen wil de Europese Unie de regionale samenwerking
over de landsgrenzen heen versterken en financieel ondersteunen. Verschillende Europese samenwerkingsprogramma’s streven dit doel na. 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. De Certificeringsautoriteit is verantwoordelijk voor
het certificeren van de binnen elk programma gemaakte en gecontroleerde kosten.
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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.

Sinds juni 2015 is de Certificeringsautoriteit door het Provinciebestuur operationeel ondergebracht bij de POM Oost-Vlaanderen.
De Certificeringsautoriteit is verantwoordelijk voor het certificeren
van de binnen elk programma gemaakte en gecontroleerde kosten. Haar kerntaken bestaan erin om certificaten 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. De operationele looptijd en werking voor deze programma's kan uitlopen tot medio 2025.

Het budget dat de CA voor deze zes samenwerkingsprogramma's
beheert bedraagt ongeveer 1,7 miljard euro.
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