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VOORWOORD
2016 was een speciaal jaar voor de POM Oost-Vlaanderen. We vierden ons tienjarig bestaan en blikten
terug op een decennium sociaal-economisch werk in de provincie.
In die afgelopen tien jaar heeft de POM zich steeds meer geprofileerd als een projectorganisatie, waarbij
de projecten steeds vaker over meerdere jaren lopen. Dit activiteitenverslag moet dan ook gelezen worden
als een momentopname binnen een groter traject. Om die reden hebben we in dit verslag per werkdomein
gefocust op een (of enkele) projecten waarover substantieel nieuws voor het jaar 2016 te melden valt.
Omdat de kracht van de POM-werking voornamelijk zit in de kracht van samenwerking, willen we hier
zeker ook onze vele partners bedanken, die enorm belangrijk zijn voor onze werking. Door goede afspraken te maken, constructief samen te werken en correcte doelstellingen te definiëren wordt de som van de
delen zoveel groter. En daar willen we met de POM blijven op inzetten.
Wat ons meteen bij de toekomst brengt. We staan voor nieuwe uitdagingen in een steeds maar veranderende maatschappij, waarin ons werk nooit ‘af’ zal zijn. De toekomst brengt nieuwe kansen en als ontwikkelingsmaatschappij is het onze taak om nieuwe opportuniteiten tot ontwikkeling te durven brengen.
Om daar een passend kader voor te creëren, werkten we in de loop van 2016 intensief aan een nieuw
strategisch plan voor de komende vijf jaar. Om van dit plan een gedragen document te maken, gebeurde
de voorbereiding in nauwe samenwerking met onze stakeholders. Dit stelt ons in staat om onze werking en
projecten nog beter af te stemmen op de noden van het werkveld.

Geert Versnick							Filip Laureyns
voorzitter							algemeen directeur
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Hernieuwbare Energie
of reductie uitstoot: 20%

Activeringsteams: onderzoek 150 ha
potentiële revitalisering
Bedrijvencentra:
Werking minimum break-even
Bezetting minimum 85%

Eiland Zwijnaarde:
start verkoop gronden

30.000 m² kwalitatief aanbod
startende en groeiende bedrijven
Energieprojecten:
Financiële efficiëntie 3,6% ROI

GTBC Melsele:
Verwerving 55 ha grond

Minimum 3 clusterprojecten in uitvoering
Minimum 25% externe financiering

Nieuwe goederenlijn
per spoor activeren

Minimum 5 synergieën gedefinieerd
Roadmap e-commerce sierteeltsector
Lerende organisatie

Exposure:
Uniforme uitstraling
Investeringsfonds

Modal shift:
Minimum 5 goederenstromen detecteren

Extern gefinancierde projecten
Rekentool haalbaarheid shuttledienst
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OVERZICHT KPI’S
PER WERKDOMEIN
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4

Ontwikkelingsprojecten & Bedrijvencentra

OK

!!! NOK

Start verkoop gronden EZ in 2016

30.000 m² kwalitatief aanbod startende en groeiende bedrijven

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

Bedrijvencentra werking minimum break-even

OK

!!! NOK

Financiële efficiëntie energieprojecten: 3,60% ROI

BTM-plannen in uitvoering: 4

Exposure van energieprojecten: 16 mandagen/jaar

Aantal projectaanvragen: 12

Hernieuwbare energie of reductie uitstoot: 20%

Partnertevredenheid: 7/10

Innovatie

OK

!!! NOK

Minimum 3 clusterprojecten in uitvoering

Minimum 5 synergieën met POM-activiteiten gedefinieerd

Minimum 25% externe financiering(= financiële efficiëntie)
Exposure van het project, 30 mandagen/jaar expertise
geleverd buiten operationele doelstelling

Promomateriaal ‘uitmuntende kennisregio’: bereik website
x 2 tegenover 2015 / tevredenheidscore: 7/10

Logistiek

!!! NOK

OK

!!! NOK

OK

!!! NOK

OK

!!! NOK

OK

!!! NOK

Bedrijvencentra bezetting minimum 85%
POM-advies en opvolging in 90% van de lopende ruimtelijke
beleids- en planprocessen

Minimum 5 projecten revitalisering bedrijventerrein

BTM+

OK

OK

!!! NOK

Modal shift: minimum 5 goederenstromen detecteren

Roadmap e-commerce sierteeltsector

Rekentool haalbaarheid shuttledienst beschikbaar

Businessplan ‘opstart LTEC’

Nieuwe goederenlijn per spoor activeren

Operationele ondersteuning
Exposure van de POM: uniforme uitstraling en herkenbaarheid
POM als lerende organisatie: 2 collectieve en per persoon
2 individuele opleidingen
Extern gefinancierde projecten min. 15% - target 18%

OK

!!! NOK

Investeringsfonds uitbouwen tot minimum 200k€ in 2016,
500k€ in 2018
Administratief correcte documentering bestuursorganen: timing
+ inhoud agenda-documenten-verslagen + ondersteuning
Juridisch correcte documentering POM-dossiers
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ONTWIKKELINGSPROJECTEN
& BEDRIJVENCENTRA
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ONTWIKKELING TECH LANE GHENT
Referentieproject

In 2016 werd de laatste hand gelegd aan de voorbereiding van de commercialisatie van de gronden van
Tech Lane Zuid. Tech Lane Ghent wenst een voorbeeld te zijn op gebied van beeldkwaliteit, energiebeheer, terreinbeheer en mobiliteit. Om deze doelstellingen te halen zal een vzw parkmanagement opgericht
worden samen met één of meerdere SPV’s voor de ontwikkeling van het mobiliteitsbeleid en de duurzame
energieproductie en verdeling.

Grondpositie POM

De POM kocht 6.296 m² grond van Agroviro (331.074 euro) en 875 m² grond van de erfgenamen van de
heer Georges Vande Velde (10.000 euro) aan.
De POM verkocht aan Eiland Zwijnaarde nv 865 m² deel oeverstrook (49.955 euro) en alle gronden op
Eiland Zwijnaarde, inclusief de eerder gekochte gronden.
De betaling van deze gronden is uitgesteld en gebeurt op het moment dat Eiland Zwijnaarde nv gronden
verkoopt. De oorspronkelijke grondeigenaars ontvangen op dat moment de geïndexeerde vergoeding voor
het perceel en à rato van hun aandeel in de infrastructuurgronden een vergoeding voor deze laatste.
Eiland Zwijnaarde verkocht 1.006,5 m² grond, oorspronkelijk in eigendom van de POM, aan Agroviro en
vergoedde de POM voor 70.534 euro (infrastructuur incluis).

Aanleg infrastructuur

De aanleg van de gronden werd op 21/10/2016 aanbesteed aan de groep Verhelst uit Oostende.

Concessies Noord

W&Z verleende ondertussen concessie op de noordelijke gronden aan de groep Verhelst en de groep
Heylen.

Uitgifte zuid

Zowel voor de zone Logistiek, Workspace als Campus lopen onderhandelingen met geïnteresseerde
investeerders.

Newco

Newco heeft de ambitie om een breed scala aan vestigingsopportuniteiten aan te bieden voor O&O intensieve bedrijven. O&O intensieve bedrijven hebben sterk verschillende noden in functie van de sector, de
grootte en de specifieke activiteit van het bedrijf. In 2016 waren er de eerste gesprekken tussen UGent,
sogent, PMV en rond mogelijke partnerschap, wat resulteerde in een eerste voorstel van businessplan.
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ONTWIKKELING GLASTUINBOUWCLUSTER BEVEREN MELSELE
Gronden

>		Een tweede deel van de gronden werd, na juryberaad, toegewezen aan een geïnteresseerde tuinder.
>		Gesprekken werden aangeknoopt met een geïnteresseerde speler voor de uitgifte van de para		agrarische zone.

Samenwerking

>		Interwaas zette de samenwerking met de POM rond dit terrein on hold. Er werden nog geen formele
		stappen gezet om de samenwerking te beëindigen.
>		Er zijn overeenkomsten gesloten rond het (biologisch) beheer van de gronden in eigendom van de
		POM met het PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw).
>		Onderhandelingen met nutsmaatschappijen Eandis en Fluxys werden gevoerd.

Vaststelling RUP

Het RUP werd op 05/10/2016 definitief vastgesteld.

Afspraken met telers rond uit te voeren businessmodellen

Grondexploitatie
De grondexploitatie wordt gevoerd door de POM. Dit omhelst de verwerving van de gronden, de inrichting
en het verpachten van de grond. Er worden na aanleg geen gronden overgemaakt aan het openbaar
domein. Beheer en onderhoud gebeurt door de telers zelf. Een deel van de aanleg kan overgenomen
worden door de telers in ruil voor lagere pachtvergoeding.
Energie-exploitatie
De exploitatie van de warmtekrachtkoppeling (WKK) motoren gebeurt door de telers zelf.
Gezamenlijk 'nutsbedrijf'
De aanleg en onderhoud van de aansluitingen naar de hogere infrastructuur, de contracten naar de hogere
infrastructuur, de interne nutsleidingen en alle beheersdiensten voor het terrein worden opgenomen door
een gezamenlijk op te richten bedrijf.

Aankopen in algemeen belang

De POM werd gedagvaard door een pachter van gronden. Deze meent dat het voorkooprecht hem diende
aangeboden te worden. De POM kocht echter aan in hoofde van algemeen belang.

BEK ASSENEDE / ZELZATE
In het kader van het Bijzonder Economisch Knooppunt Assenede / Zelzate werd overleg gepleegd met
de Provinciale dienst Ruimtelijke Planning en de intercommunale Veneco in functie van mogelijke ontsluitingsscenario’s. Er werd een flowchart opgemaakt met een plan van aanpak.
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PROJECT ACTIVERINGSTEAMS
Globale inventarisatie en onderzoek visie gemeentebesturen

>		terreinbezoek in 65 gemeenten afgerond: 2.558 percelen met totale oppervlakte van 2.244 ha bezocht.
>		60 gemeenten gecontacteerd (bezoek en/of per mail).
>		Info ontvangen van 3 intercommunales: Solva, Veneco, Interwaas.

Onderzoek bedrijven en contact eigenaars, opmaak analyse van de knelpunten
>		Focus op percelen met status ‘onduidelijk’ (= categorie percelen waarvan geen verdere gegevens
		beschikbaar zijn en dus onderzoek noodzakelijk is).

Alle informatie verwerkt in GIS

PROJECT PLANOLOGISCHE RUIL
Evergem – Westbeke

>		Samenwerkingsovereenkomst tussen Provincie en gemeente.
>		Voorwerp: opmaak van een gekoppeld PRUP voor desaffectatie van Westbeke en realisatie van een
		lokaal bedrijventerrein aan Bentexsite.
>		Onderzoeken planologische ruil in kader van landinrichtingsdecreet.
>		Methodiek: PRUP met twee deelplannen.
>		Intercommunale maakt in opdracht van gemeente Evergem een inrichtingsplan op voor Bentex-site
		ter voorbereiding van opmaak RUP.

Denderleeuw – E5-mode

>		Overleg met gemeente.
>		Gemeente wil herbestemmen naar gemengd openruimtegebied, deel gebied voor handel (bestaande
		handelsruimtes), deel zone voor gemeenschapsvoorzieningen (site VDAB).
>		Opmaak screening en PRUP kan starten.

Buggenhout – Kalkenstraat

>		Bedrijf IRCEB wenst te herlokaliseren op terreinen krachtbal.
>		Van Biesen-Everaert (bouwmaterialen) wil uitbreiden in habitatrichtlijngebied, negatief advies
		Afdeling Natuur en Bos op passende beoordeling, bedrijf zal herlokaliseren.

Herzele – Borsbeke

>		Gemeente gaat akkoord met voorstel van planologische ruil.
>		Gunning opdracht aan Vlaamse Landmaatschappij voor uitvoeren van planologische ruil.
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LOPENDE (HER)ONTWIKKELINGEN

6

4

5

1

1 Project Oude Briel – Baasrode (voortraject)
2 Burchtdam – Ninove (brownfieldconvenant)
2
3

3 Ruien – Kuisbergen (brownfieldconvenant)
4 Westakkers – Sint-Niklaas (ism intercommunale Interwaas)
5 Hoekje-Kapellestaat – Waarschoot
6 ECA-site – Assenede

20

Brakel – Industrielaan

>		Afdeling Natuur en Bos gaat akkoord met bestemming gemengd openruimtegebied voor gedeelte
		habitatrichtlijngebied.
>		Opmaak screening en PRUP kan starten.

Zelzate – Denderdreve

>		Gemeente gaat akkoord met herbestemmen terrein, maar stelt ontwikkelen lokaal bedrijventerrein
		aansluitend op BEK Zelzate-Assenede als voorwaarde.

Lokeren – Scheepken

>		Gemeente gaat akkoord met herbestemmen zoals voorzien in Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan.
>		Onderzoek naar vraag van bedrijf in functie van vestiging op het terrein.

Moerbeke – Suikerfabriek

>		Masterplan voor bepaling nieuwe bestemming is goedgekeurd.
>		Opmaak screening en PRUP is gestart.

Beveren – Gasdam

Verschillende scenario’s worden onderzocht binnen opmaak plan-MER (in kader van afbakening kleinstedelijk gebied).

LOPENDE (HER)ONTWIKKELINGEN (zie kaart)
		>		voorbereiding opmaak masterplan Alvat
1 >		voorbereiding opmaak MOBER & technische studie ontdubbelingsweg Mandekensstraat
			
			
2 >		evolueert in richting van stadsontwikkeling met vooral wonen
			>		NV Herpelgem is eigenaar
			
3 >		Provincie maakt RUP op
			>		onderhandelingen in kader van brownfieldconvenant lopen
			>		tijdelijke bezetting van het terrein door vluchtelingen
			
4 >		MOBER is afgewerkt
			>		opdracht waardebepaling van terrein opgestart
			
5 >		private ontwikkelaar (Luc Beke) heeft gronden aangekocht en zal ontwikkelen
			>		samenwerkingsovereenkomst afgesloten met intercommunale Veneco, de gemeente Assenede 		
					
en de eigenaar van de site in functie van de opmaak van een masterplan en haalbaarheidsstudie
6
			>		opmaak masterplan en haalbaarheidsstudie is opgestart
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OOST-VLAAMSE BEDRIJVENCENTRA
Traditionele bedrijvencentra

Starters of startende ondernemingen kunnen terecht in een bedrijvencentrum, waar er infrastructuur aanwezig is die tijdelijk ter beschikking gesteld wordt. Deze is instapklaar en biedt doorgroeimogelijkheden op
maat van elke onderneming. Er worden gemeenschappelijke voorzieningen aangeboden, samen met een
ruim en flexibel aanbod aan secretariaats- en managementdiensten.
De POM participeert in de volgende Oost-Vlaamse bedrijvencentra:
>		
Bedrijvencentrum regio Aalst;
>		
Bedrijvencentrum Dendermonde;
>		
De Punt – Bedrijvencentrum regio Gent;
>		
Bedrijvencentrum Geraardsbergen;
>		
Bedrijvencentrum Vlaamse Ardennen (in Oudenaarde);
>		
Bedrijvencentrum Waasland (in Sint-Niklaas).

Incubatie- en innovatiecentra

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

Multifunctionele gebouwen

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

TIC

POM-ACTIVITEITEN IN BEDRIJVENCENTRA
De POM is een belangrijke aandeelhouder in de verschillende nv's van de bedrijvencentra. Via haar rol
als aandeelhouder, bestuurder en lid van het directiecomité, stimuleert de POM modernisering en schaalvergroting via samenwerking. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking tussen BC Vlaamse Ardennen,
Ondernemerscentrum Ronse en Textielincubatie Center die in 2016 opgezet werd.
De POM draagt constructief bij tot de verschillende uitbreidingsprojecten van Oost-Vlaamse BC’s. In 2016
opende BC De Punt de nieuwbouw. Hierdoor werd de capaciteit verdubbeld met 24 kantoren, zeven vergaderzalen, zes loodsen, zeven ateliers, dertien opslagruimtes en een dakterras met ecologische daktuin.
Niet alleen de infrastructuur werd uitgebreid, ook het dienstenaanbod wordt permanent aangepast aan de
noden van de gebruikers.
Het uitbouwen van een toekomstvisie voor de bedrijvencentra behoort eveneens tot de acties van de POM.
Zo werkte de POM actief mee aan de toekomstvisie van TIC, iCubes en BC Meetjesland. Voor BC
Meetjesland werd reeds in 2015 beslist de exploitatie te stoppen. De POM neemt de coördinatie van de
verkoop op zich.
Het Ondernemerscentrum Meetjesland wordt operationeel beheerd door de POM. In 2016 werd de nieuwbouw definitief opgeleverd. Einde 2016 kende zowel de nieuwbouw als het eerste gebouw een bezetting
van 100%.

SPREKENDE CIJFERS VOOR BEDRIJVENCENTRA
Op 30/06/2016 kenden de bedrijvencentra een gemiddelde bezettingsgraad van 76%. Tegenover 2015 is
dit een stijging met 2%. Daarbij dient aangevuld te worden dat de kantoren een gemiddelde bezetting van
70% hebben, de atelierruimtes 80%. Dit ligt in de lijn van de gemiddelde bezetting op Vlaams niveau.
Volgens de beschikbare gegevens, huisvesten zij samen 234 starters/bedrijven. Een stijging met zeven
bedrijven.
De bedrijvencentra zorgen samen voor 942 arbeidsplaatsen (op 30/06/2016).
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BEDRIJVENTERREINMANAGEMENT PLUS
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PROVINCIALE SUBSIDIE BEDRIJVENTERREINEN
Door samen te werken genieten bedrijven van uiteenlopende financiële, economische, ecologische en
maatschappelijke voordelen. Oost-Vlaamse KMO’s en lokale besturen (gemeenten) die een samenwerkingsverband opzetten of versterken met het oog op het streven naar een duurzaam bedrijventerrein kunnen hiervoor een subsidie van de Provincie verkrijgen. De POM Oost-Vlaanderen begeleidt de aanvragen
en volgt de uitvoering van de acties op. De dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking
doet de administratieve afhandeling en controle.
Steunend op een online bevraging van stakeholders en om efficiëntieredenen werd zowel het subsidiereglement als het aanvraag- en begeleidingsproces hervormd. Twee belangrijke inhoudelijke wijzigingen
werden doorgevoerd:
>		het ondersteunde samenwerkingsverband dient eenduidig aan te sluiten bij het Provinciaal beleid,
		namelijk klimaatplan, het energieactieplan, intensiever gebruik van ruimte, …
>		de versterkende betrokkenheid van lokaal bestuur is verzekerd.
Samen met de POM werden hierrond in 2016 initiatieven opgestart in Aalst, Deinze, Dendermonde, Kruishoutem en Wetteren. Samen realiseren we ambitieuze initiatieven op de betrokken bedrijventerreinen,
waaronder:
>		
klimaatinitiatieven: elektrische laadinfrastructuur, maximaliseren hernieuwbare energie en rest		warmtebenutting, bedrijfsbos, afvalophaling, fietsinitiatief en klimaatevents;
>		
Smart Specialisation Strategy: kennismanagement en kennisuitwisseling;
>		
infrastructuur: bedrijfssignalisatie, bewegwijzering en LED-wall infobord.

KENNISNETWERK BTM
Complementair aan de Provinciale subsidie 'duurzame bedrijventerreinen' bouwt de POM een kennisnetwerk BTM uit. Het is een actualisering en uitbouw van onze vroegere kennisbank Bedrijventerrein2020.
De vijf Provinciale Ontwikkelingsmaatschappijen en het Agentschap Innoveren & Ondernemen bouwen dit
samen uit rond de website www.btmvlaanderen.be.
We creëren een single point of contact (SPOC) waar bestaande en opstartende bedrijventerreinverenigingen, evenals lokale besturen en ontwikkelaars of beheerders van bedrijventerreinen terecht voor eerstelijnsadvies en/of begeleiding met betrekking tot BTM. Het Kennisnetwerk BTM heeft eveneens een informatieve functie. Nieuwsbrieven en periodieke netwerkbijeenkomsten informeren over nuttige BTM best
practices, evenementen en opportuniteiten.
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OVERIGE ACTIVITEITEN IN WERKDOMEIN BTM+
ESCO4Oost-Vlaanderen (AIO-project)

Expertise opgebouwd aangaande ‘energieprestatiecontracten voor kmo’. Expertworkshops, beleidsadvies
en voorbeeldcases (onder andere eerste energieprestatiecontract voor nieuwbouw - Gedimat Houtboerke).

Mobiele warmte (Strategisch project)

Een businesscase werd doorgerekend: LaTherm, PCS en een vleesverwerkend bedrijf.

Carbon2Value (Interreg 2 Zeeën)

Transformatie van CO2 en CO uit de staalindustrie in nieuwe waardeketens: chemische bouwstenen en
transportbrandstoffen. Vlaamse projectpartner: Arcelor Mittal Belgium nv (lead partner). Project opgestart.

Smart Energy Link (Interreg Vlaanderen-Nederland)

We realiseren als projectleider in een uitgebreid partnerschap tien smart grid pilootcases op bedrijventerreinen in de grensregio. Partnerschap en projectaanvraag werd uitgewerkt. Verwachte start: voorjaar 2017.

Energieke Bedrijven (EFRO Vlaanderen)

We creëren uitmuntende energievoorbeelden bij kmo’s op bedrijventerreinen. Project werd opgestart.

Klimaatplanacties

>		Klimaatplanactie 'Participatie en hernieuwbare energieproductie op bedrijventerreinen': Literatuurstudie.
> Klimaatplanactie 'Slimme specialisatie voor innovatieve schone technologie!' Realisaties: Kadertekst
		Cleantech Cluster Gent en ‘Workshop Water’.
>		Klimaatplanactie Groepsaankopen Groene Stroom en PV: POM-ondersteuning aan projectwerkgroep.

BTM Tech Lane Ghent en BTM Woestijne Aalter

Uitbouw en organisatie van het bedrijventerreinmanagement.

BTM Oude Briel Baasrode en BTM op een nieuw bedrijventerrein

Opstart en acquisitie. Prioritaire doelgroep: huidige partners, gemeenten die nieuwe bedrijventerreinen
ontwikkelen, en aanvragers van de Provinciale Subsidie Duurzame Bedrijventerreinen.

Aanleveren expertinput bij projectaanvragen

BTM-oproep Agentschap Ondernemen; PePeP Interreg Europe; iCOPE Interreg North Sea; Steaminate Interreg Vlaanderen-Nederland; IWTS binnenvaart Interreg North Sea Region; Versterkt Streekbeleid Waas
en Dender ESF; Innovatief Duurzaam Materialenbeheer OVAM IVM; Tech2Fab Interreg FWVlaanderen.

Procesbegeleiding bij kwaliteits- en duurzaamheidsaspecten van projecten
Procesbegeleiding en communicatie-input bij projecten POM en Provinciediensten.
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INNOVATIE
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CLUSTER BIOGEBASEERDE ECONOMIE

		
De biogebaseerde economie is sinds een tiental jaren een van de speerpuntclusters in de Provincie en de
POM Oost-Vlaanderen. Om dit beleid te ondersteunen werden verschillende actielijnen ontwikkeld.

Ceebio

Om aan de taakstellingen te voldoen als provinciale antenne in het kader van de samenwerking tussen
de Provincie en de vzw I-Cleantech Vlaanderen (ICTV), werd een digitaal kennisplatform Ceebio opgericht.
Ceebio is het resultaat van een unieke samenwerking tussen UGent, KU Leuven, Universiteit Antwerpen,
VIB, ILVO, VITO en de POM Oost-Vlaanderen. Via de ceebiodatabank is er rechtstreeks toegang tot 4.440
publicaties, 2.400 patenten, 1.200 projecten, expertise van 138 organisaties en 131 onderzoekers.
Op basis van de bedrijfsgegevens en de eigen gegevens uit de ceebiodatabank, heeft de POM een analyse gemaakt over onder andere de bedrijfsstructuur en de economische activiteiten van de bedrijven. De
analyse en de resultaten werden opgenomen als een apart katern in het cleantechrapport van ICTV dat
werd voorgesteld op het Cleantechfestival.

Flanders Biobased Valley (FBBV)

Ghent Bio-Energy Valley werd in 2005 opgericht om de productie van biobrandstoffen in België op te
starten. Dat leidde tot de realisatie van het Rodenhuizebioraffinagecluster, een van Europa’s grootste
geïntegreerde productielocaties van bio-energie. Tegenwoordig is de regio Gent goed voor 90% van de
totale Vlaamse biobrandstof. Daarna heeft Ghent Bio-Energy Valley het werkterrein uitgebreid naar andere
domeinen in de biobased economy. In 2013 werd de naam veranderd in Ghent Bio-Economy Valley. De
organisatie stond onder meer aan de wieg van de Bio Base Europe Pilot Plant in de haven van Gent.
In 2016 werd een tweede naamsverandering uitgevoerd naar Flanders Biobased Valley. Deze naam past
bij de ambities van de clusterorganisatie om in binnen- en buitenland hét aanspreekpunt te zijn voor alle
biobased economy aanverwante zaken in Vlaanderen, dat zich wil ontwikkelen tot een van de meest competitieve regio’s in Europa in 2030. Hierin wil Flanders Biobased Valley een leidende rol spelen.
Momenteel is een gasvergistingscluster in ontwikkeling. Hier worden afvalgassen microbieel omgezet in
biobrandstoffen of groene chemicaliën. Deze visie werd door FBBV, de Provincie en de POM Oost-Vlaanderen vertaald in ‘East Flanders as model region for the development of a sustainable chemistry cluster
based on the valorisation of waste gases’.
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GENT BC
Gent BC is een netwerkplatform opgericht door Stad Gent, Universiteit Gent en de POM Oost-Vlaanderen.
Met het rapport ‘Analyse innovatielandschap en innovatiestrategie’ leverde Gent BC een concrete visie
en strategie af voor prioriteiten van de economie van morgen en een samenwerkingsinnovatiestrategie
voor onze partners. Uit 46 interviews met lokale stakeholders (uit industriële & creatieve economie,
culturele wereld enzovoort) werden inzichten geanalyseerd en gekoppeld aan uitvoerige enquêtes om tot
een holistische aanpak te komen en affiniteit met prioritaire initiatieven van de partners.
Met het durfkapitaalevent 'Level Up' rolde Gent BC de rode loper uit voor internationale durfkapitaalfondsen om hen te koppelen met 25 emerging techcompanies (zoals Showpad en andere) en werd Gent
bevestigd als scale up techhoofdstad. Zo’n vijftig internationale topfondsen (Accel, Atomico, Dawn, Microsoft) vonden de weg naar het MeetDistrict en legden de eerste contacten tot samenwerking of investering.
Dit event genereerde veel media-aandacht en werd uitvoerig besproken in de Vlaamse pers (De Tijd,
De Standaard en De Morgen).
Met de uit 'Level Up' afgeleide, eerste Level Up-session gaf Gent BC de kick-off van een lokale 'scaling'
community. Samen met Showpad nodigde Gent BC alle relevante techbedrijven uit op een uitverkochte
avond. Vijfenvijftig lokale, groeiende techbedrijven met 120 ondernemers maakten ter plekke afspraken en
wisselden kennis, lessons learned en anekdotes uit.
Gent BC fungeert ook als katalysator in innovatief aanbesteden en tackelen partnerchallenges via
het Entrepreneur in Residence (EiR)-model: een innovatief partnerschap, waarbij de grootste Gentse
BC-aanbesteders besloten hebben om hun koopkracht in te zetten om duurzame innovaties in samenwerking met private partners te realiseren in een 'open innovation'-ontwikkelingstraject. EiR is een tweetrapsmodel waarbij in een eerste fase van het ontwikkelingstraject de Gent BC-partners de samenwerking met
private partners kunnen evalueren en voort- of stopzetten. Een tweede fase is de aankoopbeslissing. Gent
BC verzamelde een reeks complexe uitdagingen in samenwerking met haar partners en werkte het
concept juridisch en inhoudelijk uit. Het pilootproject Entrepreneur in Residence gaat in het voorjaar van
2017 zichtbaar van start.
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OVERIGE ACTIVITEITEN IN WERKDOMEIN INNOVATIE
Cleantech cluster regio Ghent

Stad Gent (Dienst Economie), Haven van Gent, Universiteit Gent, Provincie Oost-Vlaanderen, POM
Oost-Vlaanderen en i-Cleantech Vlaanderen engageren zich om gezamenlijk te werken aan de ontwikkeling van een Cleantech Cluster Regio Gent. Zij beogen de realisatie van een actief Cleantech ecosysteem
in de regio Gent tegen 2030 (cleantechregiogent.be).

Carbon2Value

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

Ministry of Makers

Link-up event rond designthinking in TIC/TIO³ Ronse: dertigtal bedrijven bereikt.

TECH2FAB

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

Democycle

>		Projectvoorstel Interreg Vlaanderen Nederland.
>		Focus: Textielrecyclage en ontwikkeling nieuwe producten.
>		Samenstellen partnerschap, indiening projectvoorstel als projectleider.

TIC Ronse

Onderbouwing van een toekomstvisie voor het TIC en streven naar (minstens) een break-even scenario.
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E-COMMERCE: AANMAAK ‘ROADMAP' VOOR DE SIERTEELTSECTOR
Bestellen via internet kan tegenwoordig iedereen, maar aanbieden via internet is een stap die nog niet elke
ondernemer gezet heeft. Nochtans liggen hier enorme commerciële mogelijkheden. Daarom onderzocht
de POM op welke manier meer Vlaamse siertelers e-commerce kunnen integreren in hun werking, door
gebruik te maken van bestaande online aanbodplatformen. Op zo’n platform dat bereikbaar is via een
website kunnen siertelers hun aanbod inbrengen en het aanbod kan geconsulteerd worden door verschillende kopers. De focus van het onderzoek lag hierbij op Business-to-Business (B2B), waarbij bedrijven
(bijvoorbeeld siertelers of boomkwekers) zaken doen met andere bedrijven (bijvoorbeeld handelaars /
exporteurs).

Methodologie

Een vergelijking werd gemaakt van een aantal bestaande B2B online aanbodplatformen. Op basis van een
uitgebreid aantal gesprekken met stakeholders uit de sector (in België en Nederland) werden de knelpunten en opportuniteiten geïdentificeerd bij het gebruik van online platformen. De visies van de verschillende
partijen in de (logistieke) keten werden op deze manier met elkaar vergeleken.
In de studie werd tevens een pilootproject uitgevoerd waarbij vijf telers bestaande platformen in gebruik
namen. Op deze manier werd zo realistisch mogelijk ingeschat welke inspanningen dit van de teler vergt,
zowel financieel als naar tijdsbesteding toe. Zo werden aandachtspunten geïdentificeerd waarop ingezet
moet worden bij een verdere implementatie van e-commerce in de Vlaamse sierteeltsector.

Conclusies

De belangrijkste conclusie is dat de sector nood heeft aan een (verdere) digitalisering, waarbij niet enkel
de focus wordt gelegd op het gebruik van online platformen, maar zelfs op de hele digitalisering van de
administratie. Ook werd vastgesteld dat het gebruik van online platformen niet automatisch en direct leidt
tot succes. In deze context moeten online platformen gezien worden als een extra verkoopkanaal. Belangrijk is ook dat de sector oog heeft voor de digitale communicatie tussen de platformen onderling, wat zorgt
voor een verhoging van de efficiëntie voor alle partijen en er tevens voor kan zorgen dat de kwekers overtuigd worden om deze stap te zetten. Hierbij is het tevens cruciaal dat de platformen elkaar niet uitsluitend
zien als concurrenten. Platformen kunnen elkaar en de sector versterken.

Partners

Partners in dit project zijn de Provincie Oost-Vlaanderen, POM Oost-Vlaanderen, Strategisch Project
Glastuinbouw en AVBS (Beroepsvereniging voor de Vlaamse Sierteelt en Groenvoorziening).
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OVERIGE ACTIVITEITEN IN WERKDOMEIN LOGISTIEK
Detecteren minstens vijf goederenstromen voor modal shift

In 2016 werden dertien stromen gedetecteerd en doorgegeven. Vijf van deze stromen werden zelf in behandeling genomen om na te gaan hoe wij de modal shift ervan kunnen helpen realiseren.

Aanmaak rekentool voor economische haalbaarheid shuttledienst Gent-AntwerpenRotterdam via binnenvaart
Deze actie kwam niet tot uitvoering omdat de betrokken privépartner enkel in geval van exclusiviteitsrecht
op de tool wou meewerken.

Activering nieuwe goederenlijn per spoor

In 2016 werden de ondersteunende NDA’s ondertekend. Hierdoor kreeg de POM toegang tot alle relevante
data. Na positieve signalen vanuit een eerste doorrekening werd besloten om een testrit (piloottrein) op te
zetten. Bijkomende middelen hiervoor werden gezocht via een EFRO D2-projectaanvraag. Deze aanvraag
werd echter niet goedgekeurd. Daarop diende de POM eind 2016 een aanvraag voor middelen in bij het
Provinciale Klimaatactieplan. De goedkeuring hiervoor viel begin 2017.

Aanmaak businessplan voor opstart logistiek test- en trainingscentrum (LTEC)

Deze actie werd in de tweede helft van 2016 opgenomen. In die periode werden gesprekken gevoerd met
alle mogelijke stakeholders, zowel naar invulling van het center als naar gebruik ervan. De planning is om
dit businessplan vóór mei 2017 klaar te hebben en hier een beslissing in te nemen.

Project ‘De Blauwe Keten’

2016 was een opstartjaar voor de POM. In deze fase ging het enkel om de resultaten van de partners van
het voortraject goed op te volgen en om enkele gevoerde formats voor de businesscases uit te werken.
Vanaf 2017 start het vervolggedeelte waarbij het werkpakket van de POM een belangrijke rol speelt, met
een focus op logistieke economische haalbaarheid.

Actualisatie overzicht Oost-Vlaamse missing links

Begin 2016 werden de resultaten van de laatste actualisatie op de website beschikbaar gesteld. Dit resulteerde in 154 unieke bezoeken aan de website http://missinglinks.pomov.be.

Project ‘IVM-OVAM recyclageparken’

Tijdens de uitvoering van het project bleek het noodzakelijk om de oorspronkelijke focus te herzien. Een
marktstudie werd afgerond.
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OPMAAK STRATEGISCH PLAN 2017-2022
De opmaak van het strategisch plan 2017-2022 kwam in de loop van 2016 tot stand na meerdere intensieve sessies, begeleid door een extern consultancykantoor. Uitvoerig intern overleg vormde de basis van
een uitgebreide stakeholderbevraging, waarna een select gezelschap preferentiële stakeholders uitgenodigd werd om de geformuleerde POM-ambities af te toetsen aan hun eigen inzichten. De uitkomst van
deze gezamenlijke oefening werd meegenomen in de uiteindelijke formulering van het strategisch plan
voor 2017-2022.

Link met de Provincie

De POM is en blijft ‘het uitvoerend orgaan van het sociaal-economisch beleid van de Provincie’ (art. 4
decreet 07/05/2004 houdende vaststelling van het kader tot oprichting van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappijen). Deze existentiële band met de Provincie werd doorheen de strategische oefening nog
versterkt door een intense samenwerking met de beleidsdomeinen economie, ruimte en milieu om tot een
gedragen strategie te komen, ingebed in de strategische keuzes van het Provinciaal beleid.

Formulering missie

‘De POM Oost-Vlaanderen wil de regio versterken door het ondernemerschap te stimuleren en
grenzen te verleggen. Wij maken het verschil door participatie en samenwerking in projecten en
economische initiatieven'. Deze nieuw geformuleerde missie maakt meteen duidelijk dat de focus van
de POM ligt op het versterken van de regio Oost-Vlaanderen. Het verleggen van de grenzen betekent
dat dit gebeurt door ruimte te creëren vanuit een breeddenkend, innovatief kader, met de blik op Europa
en zelfs op de wereld. Innovatief ondernemerschap wordt gestimuleerd als basis van een gezond economisch weefsel. Ook het uitzonderlijk belang van participatie en samenwerking als grondbeginselen voor de
POM-werking komt duidelijk naar voor.

Formulering baseline

‘POM Oost-Vlaanderen. Participeert. Onderneemt. Motiveert.'
Met deze drie krachtige termen profileert de POM zich als een organisatie die actief (samen)werkt aan de
vooropgestelde doelen. Dit alles kadert in de Provinciale context ‘Waar kennis werkt’.

Formulering waarden

Binnen de strategische oefening werd aandacht besteed aan de formulering van een waardenpalet, dat
uiteindelijk de ‘kers’ op de spreekwoordelijke taart is geworden:
POM Oost-Vlaanderen: kwalitatief, echt, authentiek en respectvol samenwerken.
>		
Kwaliteit is onze handelswijze.
>		
Echt en authentiek is onze positie.
>		
Respect is onze houding.
>		
Samenwerken is ons werkwoord.
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OVERIGE ACTIVITEITEN OPERATIONELE ONDERSTEUNING
Communicatie

Viering 10 jaar POM
Op dinsdag 20/09/2016 vierden we tien jaar POM Oost-Vlaanderen. Het evenement in de Zebrastraat
bracht een honderdtal stakeholders samen, die een programma in drie delen voorgeschoteld kregen. Aan
de hand van interviews met de POM-medewerkers stonden we eerst stil bij de belangrijkste realisaties van
tien jaar POM-werking. En werd er uiteraard ook vooruitgeblikt naar het komende decennium. Dit allemaal
onder de noemer ‘Tien jaar ruimte om te ondernemen’. Daarna liet gastspreker Stijn Ilsen de aanwezigen
voelen hoe het is om te ondernemen in de ruimte. Dat is immers wat QinetiQ Space, de enige satellietmaker in België, vanuit Kruibeke doet. Landen deden we tenslotte met een stukje improvisatietheater.
Film over 10 jaar POM
Het verhaal is eenvoudig: twee kinderen sturen een drone de lucht in. Deze maakt een vlucht over de
belangrijkste POM-realisaties, en legt zo tien jaar ‘ruimte om te ondernemen’ op film vast. Wanneer de
drone aan de grond wordt gezet, zijn de kinderen tien jaar ouder geworden. De film is te bekijken op de
POM-website (‘over ons’-button: www.pomov.be/over-pomov).
POM-brochure
De realisatie van de POM-film gebeurde parallel met de opmaak van een nieuwe POM-brochure. Filmbeelden werden stills, die terug tot leven kwamen in een overzichtelijke A5-brochure. Zo gaan film en brochure
hand in hand, wat zorgt voor een coherente POM-communicatie.

HR

Veel aandacht ging uit naar het faciliteren van het integratieproces van de Certificeringsautoriteit, een
taakstelling die door de Provincie in 2015 werd overgedragen aan de POM. Er gebeurde reeds een eerste
reeks aanwervingen voor de invulling van het personeelskader.
Financiële ondersteuning
>		Er werd gezorgd voor een accurate opvolging van de boekhoudkundige en financiële gegevens.
>		In het kader van de verdere uitbouw van het investeringsfonds werden de lopende projecten nauw		gezet opgevolgd en gebeurde een actieve werving van nieuwe fondsen en partners.
>		Bij projecten werden financiële plannen opgemaakt en implicaties berekend op liquiditeit en financieel
		resultaat van de POM.
Directiesecretariaat
Naast agendabeheer, ging vooral veel aandacht naar de praktische voorbereiding van de vergaderingen
van raad van bestuur en directiecomité en het voorzittersoverleg.
Juridische ondersteuning
Door het vertrek van een intern juridisch medewerker werd, telkens waar nodig, extern juridisch advies
ingewonnen voor de onderbouwing van dossiers en/of vragen.
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TEAM POM

52

Boven van links naar rechts
Sandy Devreese • Tom Pauwels • Danny Vanrijkel • Filip Laureyns • Janne Kindt • Linda Verdonck
Midden van links naar rechts
Johan Goethals • Petra Van Poucke • Marieke Van Poucke • Veerle Van Daele • Ingrid Deherder • Piet Baeke • Martine De Creus
Onder van links naar rechts
Benoît Boderé - Annelies Herregat - Heleen Veys • Dieter Geenens
(ontbreken op de foto: An De Schryver • Tom Dewettinck • Ellen Eeckhaut)
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