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KLAAR VOOR MORGEN
De POM Oost-Vlaanderen bouwt verder aan de toekomst. De toekomst van onze provincie, van onze
economie, van onze welvaart. We willen die toekomst zelfs een stapje vóór zijn, door steeds weer op zoek
te gaan naar innovatieve projecten die een blijvend verschil zullen maken. Zo geven wij heel concreet mee
vorm aan een klimaatgezond Oost-Vlaanderen, waar duurzaamheid de basis vormt om samen te leven,
samen te werken, samen te ondernemen.
En daarom zijn we ook zo fier op Fabriek Logistiek, een logistiek testcentrum dat in 2020 gerealiseerd
wordt op de terreinen van Tech Lane Ghent. Bedrijven zullen er, met eigen personeel en goederen, bestaande en nieuwe concepten rond magazijnwerking kunnen uitproberen en vergelijken. De VDAB zal er
opleidingen aanbieden door gebruik te maken van de aanwezige hoogtechnologische logistieke apparatuur. De volledige logistieke sector kan hier volop de vruchten van plukken.
Ook het 'Bedrijvencentrum van de toekomst’ verdient hier een speciale vermelding: door het aanbod van
de bedrijvencentra af te stemmen op de toekomstige noden van de startende en groeiende bedrijven worden de bedrijvencentra futureproof en wordt een actief netwerk uitgebouwd tussen de bedrijvencentra, de
naburige bedrijven en de ondernemerswereld.
En er is méér: de POM gaat voor rechtstreekse participatie in vennootschappen, eigen ontwikkelingen of
ondersteuning van derden in maatschappelijk relevante thema’s. Met de uitbouw van een investeringsfonds realiseren we onder andere duurzame (energie-)investeringen op bedrijventerreinen.
Het zijn drie voorbeelden die tonen hoe de POM Oost-Vlaanderen zich klaarmaakt voor morgen. Door
steeds innovatief in te zetten op een duurzame toekomst die we samen met onze vele partnerorganisaties
zullen blijven schrijven. Zodat we het verschil blijven maken. Voor onze provincie, voor onze economie,
voor onze welvaart.

Kurt Moens							
Dieter Geenens
voorzitter
						algemeen directeur
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MISSIE EN VISIE ALS UITGANGSPUNT
Vanuit strategisch oogpunt werd in de loop van 2019 de missie en de visie van de POM geherformuleerd:
Missie [waarom bestaat de POM? waar staan we voor?] De POM Oost-Vlaanderen pioniert voor een
duurzaam, innovatief, toekomstgericht en klimaatgezond Oost-Vlaanderen. We maken het economisch beleid van de Provincie waar door te participeren, te ontwikkelen en te motiveren.
Visie [wat willen we zijn? waar gaan we voor?] De POM ontwikkelt duurzame economische projecten. Als
proactieve partner staan we voor samenwerking, identificeren we economische noden en kansen, gaan de
uitdagingen aan en brengen deze tot grensverleggende realisaties. We creëren op deze wijze kwalitatieve
bedrijfsruimte en versterken de economische speerpuntsectoren van de Provincie.

STEEDS MEER GEÏNTEGREERDE POM-WERKING
De voorgaande edities van het Activiteitenverslag werden telkens opgebouwd vanuit de inhoudelijke werkdomeinen van de POM, die een op een samenvallen met de “acties” zoals geformuleerd in de beheersovereenkomst. Maar door de jaren heen zijn deze werkdomeinen elkaar steeds meer gaan versterken door
onderlinge samenwerking. Hierdoor verdwijnen, over de projecten heen, stilaan de ‘interne muren’ tussen
de werkdomeinen. Nu dit onderling samenwerkingsprincipe steeds belangrijker wordt in de POM-werking,
vraagt ook dit Activiteitenverslag 2019, in navolging van het Jaaractieplan 2020, om een nieuwe aanpak. Het
zijn niet langer de interne werkdomeinen die centraal gesteld worden, maar wel de projecten zelf.

WERKINGSFONDS VERSUS INVESTERINGSFONDS
De werking van de POM kan worden opgesplitst in twee delen: enerzijds het werkingsfonds (dit betreft de
reguliere en de projectwerking) en anderzijds het investeringsfonds. Deze opsplitsing vormt hierna de basis
voor dit Activiteitenverslag.
In haar 'Reguliere werking' stelt de POM - vanuit haar statutaire opdracht - haar expertise ter beschikking
ter versterking van de provinciale diensten door onder andere haar projectleiderschap in brownfieldconvenanten en de uitvoering van taken bij provinciale beleidsacties of subsidies.
In haar 'Projectwerking' zoekt de POM samenwerking - vaak binnen EU of Vlaams programmakader
- om gerichte voorbeelden te creëren op bedrijventerreinen en in bedrijvencentra en bij de uitbouw van
Oost-Vlaanderen tot logistieke topregio en uitmuntende kennisregio.
In haar 'Investeringsfonds' gaat de POM voor rechtstreekse participatie in vennootschappen, eigen ontwikkelingen of ondersteuning van derden in maatschappelijk relevante thema’s. Met de uitbouw van een
investeringsfonds realiseren we onder andere duurzame (energie)investeringen op bedrijventerreinen.
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INVESTERINGSFONDS
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ONTWIKKELING TECH LANE GHENT (i.o.v. Provincie Oost-Vlaanderen)
In het zuiden van Gent en in de onmiddellijke nabijheid van de verkeerswisselaar E17/E40 ontwikkelt de
POM, samen met verschillende partners, het 57 ha groot regionaal bedrijventerrein Eiland Zwijnaarde.
Door de ligging van het terrein tussen de ringvaart en het Scheldekanaal gaat de keuze voor toekomstige
bedrijvigheid deels uit naar watergebonden logistiek. Daarnaast is het terrein ook uitstekend gelegen voor
kennis- en innovatieve bedrijven. Dankzij de aanwezigheid van de universiteit en vele onderzoeksinstellingen is Gent immers een aantrekkingspool voor deze bedrijven (www.techlane.be).
Naar aanleiding van de oplevering van de infrastructuurwerken, werd Tech Lane Ghent op 24/09/2020
feestelijk en officieel geopend.

Verkoop in verschillende zones

Het laatste perceel in de logistieke zone werd verkocht. Alinso group nv zal daar de Alinso Waterfront Hub
bouwen. Op het deel Campus werd een perceel verkocht aan Tech Lane Ghent Science Park nv om Capture op te vestigen, een onderzoekscentrum van de Universiteit Gent. De bouwwerken zijn reeds vergevorderd. In de zone Workspace werden contacten met geïnteresseerde investeerders gelegd.

Beheer via vzw BTM TLG EZ

De rol die POM Oost-Vlaanderen vervult op het bedrijventerrein ‘Eiland Zwijnaarde’ geldt als een van de
vaandeldragers binnen ons bedrijventerreinmanagement. De POM is sinds de start, de ontwikkeling van
het terrein, betrokken partij en fungeert samen met ALINSO vzw als parkmanager (tot 2024).
Hiervoor werd eind 2018 de vzw bedrijventerreinmanagement Tech Lane Ghent Eiland Zwijnaarde opgericht die zich moet manifesteren als het overlegorgaan tussen de bedrijven op de site. Met het werk binnen
de vzw wil de POM een antwoord bieden op alle noden van een modern en slagvaardig bedrijventerrein.
De vzw zal werken als een ondernemersfonds/werkfonds met een zeggenschap van de bedrijven.
Samen met de bedrijven wordt nagedacht over een breed scala aan thema’s: van beveiliging, bewegwijzering en communicatiemanagement tot meer innovatieve projecten binnen het veld van de energie, mobiliteit en het afvalmanagement. De vzw wil ontzorgen en de rol van trekker spelen in projecten die ver staan
van de corebusiness van de bedrijven. Zo speelt de vzw een grote rol in de duurzame ontwikkeling van het
bedrijventerrein Eiland Zwijnaarde.
Naast POM Oost-Vlaanderen en ALINSO nv participeren ook Eiland Zwijnaarde nv, Stad Gent, TLG Science Park nv en de Vlaamse Waterweg nv in de vzw bedrijventerreinmanagement Tech Lane Ghent Eiland
Zwijnaarde. Een ideale mix tussen publieke en private partners.
De verantwoordelijkheden rond beheer werden niet alleen in de statuten van de vzw vastgelegd, maar ook
in de beheersovereenkomst tussen de vzw en Eiland Zwijnaarde nv en het verkoopcontract tussen Eiland
Zwijnaarde nv en de koper van de grond.
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Duurzaamheid

In het verkoopcontract is een clausule opgenomen die verplicht om BREEAM- of gelijkwaardig gecertificeerd te bouwen, met een minimum niveau van BREEAM very good en een excellent niveau voor energie.
De gebouwen van Mainfreight en Capture werden zo ontworpen en gebouwd. Ook ‘Fabriek Logistiek’,
het project van de POM Oost-Vlaanderen (zie verder), werd zo ontworpen en zal het BREEAM-certificaat
krijgen.

Energie

De aandeelhouders van Eiland Zwijnaarde nv willen het terrein zo energieneutraal mogelijk maken. Alle
voorbereidingen voor de indiening van een vergunningsaanvraag voor een windmolen zijn getroffen. De
windmolen wordt ingepast in een plan met twee andere windmolens in het zuiden van Gent. De energie van
deze windmolen moet onder andere ten goede kunnen komen aan de omwonenden en aan de bedrijven
van Tech Lane Ghent. Hiervoor wordt het bedrijventerrein alvast zo ingericht dat elektriciteitsuitwisseling
tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en de windmolen mogelijk kan zijn.

Mobiliteit

Het terrein streeft naar een 50-50 modal split. Dit wil zeggen dat slechts de helft van de bezoekers en/of
personeel met de wagen op het terrein zal kunnen. Voor deze helft worden collectieve parkings ontwikkeld.
Voor de andere helft worden alternatieve modi voorzien. De alternatieve modi worden aangepakt door Spits,
het consortium dat door de stad Gent werd aangesteld om het alternatief vervoer voor de bedrijven in het
zuiden van Gent (R4) collectief en op maat van de bedrijven te organiseren.

Coördinatie ophoging en aanleg middenstraat Workspace

Voor de uitgifte van de percelen op de zone Workspace dient dit gedeelte van het terrein bouwklaar gemaakt te worden door het aanleggen van een middenstraat en het ophogen van de percelen. De POM staat
in voor de coördinatie van deze uitvoeringswerken.
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FABRIEK LOGISTIEK

(i.o.v. Provincie Oost-Vlaanderen)
Oost-Vlaanderen uitbouwen tot een logistieke topregio is een van de speerpunten van het Provinciaal economisch beleid. Om dit te verwezenlijken bouwt de POM Oost-Vlaanderen Fabriek Logistiek, een logistiek
testcentrum op de terreinen van Tech Lane Ghent in Zwijnaarde.
De Provincie wil de logistieke sector ondersteunen en houdt via de POM de vinger aan de pols om te zien
waar er mogelijke opportuniteiten liggen. Deze zoektocht leidde tot het idee om een testcentrum te bouwen
voor iedereen die met logistiek en supply chain te maken heeft. Bedrijven kunnen er, met eigen personeel
en goederen, bestaande en nieuwe concepten rond magazijnwerking in een realistische omgeving en voor
een volledige procesflow uitproberen en vergelijken. De noodzaak hieraan werd uitgebreid afgetoetst bij
het werkveld en zeer positief onthaald.
Investeringen in technologie zijn uiterst belangrijk in het magazijn van morgen. Deze kunnen er makkelijk
voor zorgen dat de productiviteit met 10 tot 40% stijgt. Maar om toegang te krijgen tot nieuwe oplossingen
zijn bedrijven vandaag grotendeels afhankelijk van voorstellingen op beurzen. Fabriek Logistiek zal realistische praktijktesten mogelijk maken.
In het gebouw zullen er twee modulair in te richten ruimten zijn, voorzien van een aantal procestechnieken
voor warehousing. Bedrijven kunnen deze ruimten huren om bijvoorbeeld te testen of een nieuwe technologie de verwachte meerwaarde genereert. Of zij kunnen er samenwerken met andere partners om een
procesverandering uit te werken. Daarnaast komt er een derde ruimte die verhuurd zal worden als permanent logistiek vormingscentrum. Hierin zal een opleidingsverstrekker nieuwe opleidingen kunnen aanbieden door gebruik te maken van de aanwezige hoogtechnologische logistieke apparatuur.
De wisselwerking tussen het testcentrum en een opleidingsverstrekker zal zorgen voor een uniek aanbod
van hoogopgeleide competente logistieke profielen in Oost-Vlaanderen. Zodat de volledige logistieke sector de vruchten kan plukken van dit initiatief.
Fabriek Logistiek zal de deuren openen eind 2020. Om dat mogelijk te maken stond 2019 hoofdzakelijk in het teken van het verwerven van de gronden, het gunnen van de bouwopdracht, de voorafgaande
ophoging van het terrein en het aanvragen van de omgevingsvergunning. Ook werden de contacten met
mogelijke partners verder geconcretiseerd en werd een uitvoerig communicatieplan uitgewerkt. De eerste
realisatie van dat plan was de ontwikkeling van het nieuwe logo in combinatie met de naam 'Fabriek Logistiek.
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DE CREATIE VAN EEN CCU-HUB IN DE GENTSE KANAALZONE

		
Het doel hiervan is de Gentse regio uit te bouwen tot een hub voor carbon capture en utilisation. Op deze
manier profileert de regio zich als een internationale hotspot voor innovatieve technologieontwikkeling en
-implementatie. Dit creëert ook een industrieel weefsel dat competitief is voor de transitie naar een duurzame, groene en circulaire economie met een minimale uitstoot aan broeikasgassen. Hierdoor wordt ook de
vestiging van economisch belangrijke spelers in de regio verankerd en kan nieuwe economische activiteit
zich ontwikkelen.
De POM, Stad Gent en North Sea Port met de ondersteuning van de Capture-onderzoeksgroep van
Ugent, hebben een voorstudie laten uitvoeren rond een CCU-strategie in het havengebied van Gent.
De veelbelovende resultaten van deze studie werden zowel in het Nederlands als in het Engels gepubliceerd en kenden een brede disseminatie.
Een eerste concreet demoproject (productie van groene methanol) is gedetecteerd en intussen opgestart.
We maakten ook werk van de verdere professionalisering van het CCU-hub-consortium door de opstelling
van werkpakketten en de aanstelling van een projectmanager.

DE OPRICHTING VAN EEN MULTIFUNCTIONEEL PARKGEBOUW

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

Multifunctionele gebouwen

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

De cijfers spreken voor zich

Op 30/06/2019 kenden de bedrijvencentra een gemiddelde bezettingsgraad van 86%, opgesplitst in een
gemiddelde bezetting van 79% voor de kantoren en een quasi volledige bezetting van 96% voor de atelierruimtes. Dit ligt in de lijn van de gemiddelde bezetting op Vlaams niveau. Volgens de beschikbare gegevens, huisvesten zij samen 258 starters/bedrijven. Een stijging met twaalf bedrijven. De bedrijvencentra
zorgen samen voor 1.044 arbeidsplaatsen (zelfstandigen inbegrepen). Het Ondernemerscentrum Meetjesland, dat operationeel beheerd wordt door de POM, kende in 2019 een bezetting van 100%.
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BC 2.0, HET BEDRIJVENCENTRUM VAN DE TOEKOMST

(i.s.m. Provincie Oost-Vlaanderen)
De POM is een belangrijke aandeelhouder in de verschillende nv's van de bedrijvencentra. Via haar rol als
aandeelhouder, bestuurder en lid van het directiecomité, stimuleert de POM modernisering en schaalvergroting via samenwerking. In 2018 werd de studie ‘BC 2.0 – Bedrijvencentrum van de toekomst’ uitgevoerd.
Met deze studie wil de POM de bedrijvencentra futureproof maken door het aanbod van de bedrijvencentra
af te stemmen op de ‘toekomstige’ noden van de startende en groeiende bedrijven. Bijkomend wil de POM
met BC 2.0 ook een actief netwerk uitbouwen tussen de bedrijvencentra, de naburige bedrijven en de ondernemerswereld.
Samen met Ministry of Makers werden alle relevante stakeholders in dit proces betrokken om na te denken
over hoe vandaag en morgen succesvol ondernemen gezien wordt. Onderstaande inzichten vormen een
antwoord op de vraag waarom BC’s moeten evolueren, bijsturen, innoveren, anticiperen, trendsetten, …
> Sterker door samenwerken Ondernemen doe je vandaag niet meer alleen. Samenwerken, netwerken
en co-creëren is de boodschap.
> Deeleconomie In het bedrijvencentrum van de toekomst staat deeleconomie hoog aangeschreven. Niet
enkel het delen van infrastructuur wordt steeds belangrijker, ook het delen van interne diensten en externe faciliteiten.
> De bezieler van dienst Een futureproof bedrijvencentrum heeft een trekker, een inspirator, een ‘gezicht’.
> Investeren in groei Starters begeleiden in het opzetten van hun onderneming, hen coachen in hun
groeiproces en hen in contact brengen met peers en belangrijke stakeholders, ... het zijn allemaal diensten die in het servicepakket van het bedrijvencentrum van de toekomst zitten.
> Het bedrijvencentrum als platform Elke bewoner van een bedrijvencentrum maakt deel uit van een
hechte gemeenschap met een ongelooflijk kapitaal aan kennis, contacten, professionele skills en ervaring. Een kwaliteitsvolle communicatie kan deze waardevolle elementen blijvend verbinden en de belangrijke platformfunctie - die het bedrijvencentrum van de toekomst heeft - onderhouden.
Om het verhaal van het bedrijvencentrum van de toekomst kracht en dynamiek mee te geven werd gekozen
voor de metafoor van een robot. Een handige kapstok om de tien rollen van het BC 2.0 aan te koppelen.
Deze inzichten worden in de werking van de bedrijvencentra en als leidraad voor de verdere uitbouw van de
bedrijvencentra meegenomen. Per bedrijvencentrum wordt gekeken naar concrete acties. Zo richtte zowel
BC Aalst als BC De Punt flexibele werkplekken in, waar het faciliteren van een business community voorop
staat. Samenwerking tussen de bedrijvencentra en externe dienstverleners op gebied van coaching en uitbouw van netwerk tussen de gevestigde bedrijven, samen met de naburige bedrijven wordt binnen de POM
gefaciliteerd.
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PROJECT SMART ENERGY LINK (SEL)
(mede gefinancierd door EFRO)

Het Smart Energy Link (SEL) project realiseert acht projecten rond energiedelen op bedrijventerreinen in
Vlaanderen en Nederland. De acht smartgriddemonstraties (waarvan twee in Oost-Vlaanderen) bewijzen de
meerwaarde van slimme energienetwerken op bedrijventerreinen voor zowel het bedrijfsleven, de overheden, de netbeheerders als voor de omwonenden. In dit EU-gesubsidieerde project gebeurt alles in volle
samenwerking met het bedrijfsleven en de netbeheerders.
SEL wil dus een algemene methodiek ontwikkelen voor toekomstige projecten rond energiedelen. De acht
smartgrid demonstraties moeten pijnpunten en best practices blootleggen om het pad te effenen voor vervolgprojecten. Uniek hierbij is dat de smart grids slaan op alle types van energiestromen. Het project SEL
wil gebruikmaken van de specifieke troeven van de grensregio om een gerichte oplossing te bieden en bij
te dragen aan het energiemodel van de toekomst.
SEL richt zich specifiek op vijf speerpunten:
>
>
>
>
>

hernieuwbare energieproductie versneld realiseren;
energiestromen sturen in smart grids;
het potentieel van energie hotspots valoriseren;
het optimale energiemodel opzetten;
door schaalgrootte geloofwaardigheid realiseren.

De realiseerbaarheid van de meeste projecten is afhankelijk van de omzetting van de Europese Richtlijn
'Clean Energy for all' naar Vlaamse regelgeving. De POM Oost-Vlaanderen probeert binnen de omzetting
van de richtlijn de stem van de bedrijventerreinverenigingen en bedrijven te vertolken. In 2019 werden ook
verschillende themaworkshops georganiseerd om een beter zicht te krijgen op de kritische succesfactoren
voor het slagen van een smart grid. Naast interne en externe workshops zendt SEL ook zijn zonen en dochters uit om alle stakeholders up to date te houden over de ontwikkelingen binnen SEL en om onze inzichten
omtrent het topic kenbaar te maken.
Voor de projecten in Oost-Vlaanderen (Kruisem en Dendermonde) werden in 2019 de eerste haalbaarheidsstudies afgerond. Daaruit bleek dat de twee uitgekozen cases heel wat potentieel bevatten om als
pionier in Vlaanderen te fungeren. Daarnaast werden met de Business Club Dendermonde (actief op bedrijventerrein Bosveld/Hoogveld in Dendermonde) en met vzw Zaubeek (actief op bedrijventerrein Zaubeek in
Zulte-Kruisem) de vervolgstappen uiteengezet: van informeren en samenbrengen van de bedrijven tot de
opmaak van het businessplan. De POM Oost-Vlaanderen staat de verschillende partners bij op technische,
organisatorische en juridische aspecten.
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Luminus in Gent. De centrale met verschillende WKK-installaties vormt het hart van het warmtenet.
Naast universiteitsgebouwen, zwembad en ziekenhuis zullen ook nieuwe wijken zoals Tondelier
binnenkort voorzien worden van hier geproduceerde warmte.
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DOEN - Duurzame Ontwikkeling van Energie Neutraliteit
(dit project is mede gefinancierd door EFRO)

Waarom het project DOEN?
De weg naar een koolstofarme economie gaat via een circulaire economie, ook voor energiestromen. Belangrijk daarin is de analyse van vraag en aanbod van energie om geïnteresseerde partijen structureel te
koppelen. Momenteel zijn er in de grensregio nauwelijks spelers die expertise combineren met effectieve
ondersteuning. Daarnaast zien bedrijven niet ten volle de economische haalbaarheid in het uitwisselen van
energiestromen.
DOEN wil een methodiek uitwerken en testen die economische, maatschappelijke en ruimtelijke randvoorwaarden in rekening brengt. Het project wil daarvoor energiemakelaars opleiden en als openbare dienstverlening inzetten om het aantal duurzame uitwisselingsprojecten te kunnen verhogen en versnellen.
Binnen het project DOEN begeleidt de POM twee cases.
Zelzate in relatie tot Arcelor Mittal Gent
Na interne optimalisatie van de energie-efficiëntie wordt Arcelor Mittal Gent momenteel geconfronteerd met
restwarmte die het moet afkoelen om te kunnen lozen in het kanaal ofwel de lucht inblazen. In samenwerking onderzoeken we de mogelijkheid om die restwarmte in te zetten voor een warmtenet richting Zelzate
en op termijn Terneuzen. De Provincie Oost-Vlaanderen treedt hier op als energiemakelaar om stakeholders samen te brengen, draagvlak te creëren en acties richting realisatie te ondersteunen.
Na inventarisatie en eerste doorrekeningen werd in het kader van DOEN een haalbaarheidsstudie uitgevoerd door studiebureau Ingenium, dat reeds ervaring heeft met warmtenetten in Oostende en Roeselare.
Grote verbruikers zoals het psychiatrisch centrum en het zwembad worden mogelijks aangesloten op het
net. De haalbaarheidsstudie moet investeringsbeslissingen mogelijk maken voor kandidaat warmtenetbeheerders- en distributeurs, warmteproducent én potentiële afnemers.
Dendermonde
De POM Oost-Vlaanderen en de Provincie Oost-Vlaanderen treden hier op als energiemakelaar door stakeholders samen te brengen, draagvlak te creëren en acties richting realisatie te ondersteunen. In samenspraak met de stad Dendermonde en de bedrijventerreinvereniging Business Club Dendermonde worden
opportuniteiten tot warmteuitwisseling blootgelegd.
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PROJECT NIET-BEHEERDE BEDRIJVENTERREINEN
(i.o.v. Agentschap Innoveren en Ondernemen, i.s.m. alle POM’s)

Een louter activeren van onbenutte ruimte volstaat niet langer. Het nieuwe aanbod aan bedrijfskavels zal
meer en meer op reeds aangesneden ruimte moeten worden verwezenlijkt. Onder meer het herinrichten,
herverkavelen, hergebruiken en verbouwen van kavels en gebouwen naar een denser gebruik voor nieuwe
economische activiteiten zal een nieuwe uitdaging vormen.
In bovenstaand project, werd in 2019 een inventaris gemaakt van de niet-beheerde bedrijventerreinen. Op
basis van een multicriteria-analyse op basis van de Gis gegevens werden per provincie de meest interessante terreinen geselecteerd. Meest interessant betekent in dit geval, met de meeste kans op ruimtewinst.
In 2020 wordt dan per geselecteerd terrein onderzocht hoe dit in de praktijk kan gerealiseerd worden door
een analyse per terrein, gecombineerd met een stakeholdersanalyse.

KENNISNETWERK BTM

(i.o.v. Agentschap Innoveren en Ondernemen)
Dit project omvat het bundelen en verstrekken van BTM-informatie, naast eerstelijnsadvies (SPOC) en het
realiseren van een jaarlijks provinciaal evenement. Deze netwerkdag rond 'Energietransitie op bedrijventerreinen' vond plaats in november 2019 met ruim tachtig aanwezigen uit bedrijventerreinverenigingen,
middenveldorganisaties, lokale besturen en overheden.
Op basis van de case op bedrijventerrein Terbekehof in Antwerpen (Wilrijk) stonden op de studiedag drie
pertinente vragen centraal:
1. Hoe kom je tot samenwerking met verschillende stakeholders?
2. Welk model of structuur voldoet aan de uitdagingen?
3. Hoe passen de financiële radertjes in elkaar?

CUST-STUDIE (CLEAN UNDERGROUND SUSTAINABLE TRANSPORT)
De CUST-studie – een initiatief van North Sea Port – onderzocht de behoefte aan een sterke buisleidinginfrastructuur in het kader van de transitie naar een CO2-arme haven. De POM was lid van de begeleidingsgroep en aanwezig op het Havencongres North Sea Port, waar het eindrapport voor een groot publiek
werd voorgesteld. Grote hoeveelheden groene waterstof, duurzame elektriciteit en het vervangen of nieuw
aanleggen van een flink aantal pijpleidingen in North Sea Port zijn de voornaamste aanbevelingen.

29

30

CARBON2VALUE-PROJECT

(dit project is mede gefinancierd door EFRO)
Carbon2Value is een Interreg 2 Zeeën project met als doel om uit syngas de omzetting van CO2 en CO tot
ethanol via microbiële processen te faciliteren. De partners in het project zijn Arcelor Mittal, Lanzatech UK,
Dow Benelux, Stichting Public Private Partnership Institute for Sustainable Procestechnology, Université
de Lille en de POM Oost-Vlaanderen. De POM staat mee in voor de verspreiding van de projectresultaten
en de uitvoering van een sociaal-economische impactstudie. Aan deze studie, die werd gegund aan het
internationaal gerenommeerde bureau Technopolis, wordt momenteel de laatste hand gelegd.

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

IWTS 2.0 (dit project is mede gefinancierd door EFRO)
Vele Europese waterwegen blijven niet of ondermaats gebruikt. Het North Sea Region project ‘IWTS 2.0’
wil hier verandering in brengen door oplossingen te zoeken voor transport via binnenvaart.
In 2019 werkte de POM aan volgende elementen in het project:
> op basis van bedrijfsbezoeken werden zowel potentiële goederenstromen als juridische en operationele
hindernissen verder in beeld gebracht. Samen met de industrie zal een aantal innovatieve overslagmethodes ontwikkeld en getest worden aan de hand van prototypes. Samen met de industrie tracht de
POM een aantal innovatieve overslagmethodes te identificeren, met als doelstelling een nieuwe overslagoplossing samen te ontwikkelen en te testen aan de hand van prototypes.
> de bezochte bedrijven zullen geïnformeerd worden over de voor hen beschikbare transportoplossingen
in de binnenvaart.
> een handige, vrij beschikbare onlinecatalogus werd opgesteld die een overzicht geeft van bestaande
overslagtechnieken voor de binnenvaart, inclusief indicaties van financiële en operationele indicatoren.
Hiermee krijgen geïnteresseerden toegang tot het meest volledige overzicht van overslagtechnieken
voor bulk, palletgoederen, project cargo en containers.
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Project 'De Blauwe Keten'
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PROJECT ‘DE BLAUWE KETEN’

(i.s.m. Provincie Oost-Vlaanderen - mede gefinancierd door EFRO)
Binnen dit Interreg Vlaanderen-Nederland project wordt de kweek van de micro-alg spirulina bekeken om
hieruit de blauwe kleurstof fycocyanine te extraheren. Basis hierbij vormt de idee van lokale productie van
spirulina in leegstaande (Oost-Vlaamse) serres (reactiveren van de serres). Om de kansen in te schatten werd een economische haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Hiervoor gebeurde eerst een marktanalyse,
gevolgd door de ontwikkeling van een rekentool, waarbij rekening gehouden wordt met de ganse (logistieke) keten. Om de praktische haalbaarheid van concepten uit te testen werden een aantal pilootprojecten
uitgevoerd. In 2019 werd het project afgesloten en de finale rapporten opgeleverd aan Interreg.

PROJECT ‘LOGISTIEK IN DE SIERTEELT’ (i.o.v. Provincie Oost-Vlaanderen)
Samenwerking tussen siertelers op vlak van logistiek leidt tot kostenbesparingen, efficiëntiewinsten en
meer duurzaamheid (daling CO2). Dat was eind 2018 een van de conclusies van de studiedag rond digitalisering en slimme logistiek. Het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, POM Oost-Vlaanderen en AVBS
hebben beslist om hieromtrent een vervolgproject uit te voeren. In 2019 ging de aandacht naar het identificeren en kwantificeren van optimalisaties (op basis van interviews en data-analyse).

PROJECT ‘LOGISTIEK IN DE KORTE KETEN’ (i.o.v. Provincie Oost-Vlaanderen)
Dienst Landbouw en Platteland van de Provincie Oost-Vlaanderen voert een pilootproject uit gefocust op
het optimaliseren van de logistiek in de korte keten. Op basis van een literatuurstudie en een uitgebreide
bevraging van stakeholders stelde de POM 23 pilootprojecten voor. De focus in het project lag vooral op de
thema’s B2C, verse (hoeve-)producten en logistiek. In 2019 werd het rapport opgeleverd.

PROJECT AVATAR (dit project is mede gefinancierd door EFRO)
In 2019 werd 'Avatar', een nieuw projectvoorstel rond het gebruik van autonome, zero-emissie binnenschepen voor stadsdistributie, uitgewerkt en ingediend. Het voorstel werd goedgekeurd in het EU-programma
‘Interreg North Sea Region’. In het project worden geschikte technologieën ontwikkeld en getest. De aandacht gaat tevens naar de economische en maatschappelijke haalbaarheid. In het bijzonder zal een case
‘Gent’ worden uitgewerkt. De POM zal vanaf 2020 de rol opnemen van projectcoördinator.

HAVEN EN HINTER (i.s.m. Provincie Oost-Vlaanderen)
Dit project beoogt een beter locatiebeleid tussen de havens en het hinterland (logistieke en industriële
activiteiten effectief op de juiste locaties). Hiervoor werd een partnernetwerk en een gezamenlijk actieplan
opgezet, om zo het ontwikkelings-, reconversie- en uitgiftebeleid in het havengebied en in de industriële
en logistieke zones in het nabije hinterland optimaal op elkaar af te stemmen. De POM is trekker van een
werkpakket dat zich buigt over de typologie van een bedrijf en diens vestigingsfactoren.
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REGULIERE WERKING
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LOPENDE PROJECTEN (HER)ONTWIKKELINGEN
Project Briel – Baasrode (i.s.m. Provincie Oost-Vlaanderen & Waterwegen en Zeekanaal nv)

De Provincie Oost-Vlaanderen, de Vlaamse Waterweg nv en de POM werken samen om het gebied Briel
in Baasrode om te vormen tot een duurzaam en kwalitatief bedrijventerrein, met veel aandacht voor de
leefbaarheid van de omwonenden, mobiliteit en ruimte voor groene maatregelen. Dit project moet leiden
tot een watergebonden bedrijventerrein, gezien de ideale ligging aan de Schelde.
> De POM is projectcoördinator en organiseerde twee projectgroepvergaderingen.
> Alle partners herbevestigden hun engagementen tijdens een stuurgroepvergadering die de POM organiseerde in aanwezigheid van de stad Dendermonde en het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer.
> Bijwonen van technische werkgroep mobiliteit in functie van opmaak MOBER door studiebureau Vectris
voor ontdubbelingsweg Mandekensstraat.
> Communicatie: (1) de POM houdt de website van het project up-to-date;
		
(2) de POM is permanent contactpunt.

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

Tijdens de stuurgroepvergadering op 12/06/2019 heeft gedeputeerde Charlier gemeld dat de deputatie de
beslissing heeft genomen om het project van de aanpalende site Alvat op grondgebied van de gemeente
Buggenhout af te koppelen van het project Briel.

Burchtdam – Ninove (brownfieldconvenant) (i.s.m. Provincie Oost-Vlaanderen)

De site Burchtdam is gelegen langs de Dender in Ninove en omvat een greenfield, een brownfield (ex-site
Fabelta) en de onbenutte gebouwen van Barry Yarns. In functie van de herontwikkeling van de site en de
knelpunten daarbij, heeft de POM samen met de eigenaar een brownfieldconvenant aangevraagd. Het
convenant werd afgesloten in 2015 en de POM is actor.
> Evolueert in richting van stadsontwikkeling met vooral wonen en deels verweefbare bedrijvigheid.
> De POM volgt de stuurgroepvergaderingen op in functie van het brownfieldconvenant.
> De POM neemt volgende opdrachten op zich in functie van de ontwikkeling van de site:
- de coördinatie van een financiële werkgroep;
- het opstellen van een dynamisch model dat de financiële haalbaarheid van de ontwikkeling onderzoekt. Op basis van dit model kunnen de verdere onderhandelingen tussen de stakeholders over de
financiële verdeelsleutels gevoerd worden en een beslissing genomen worden over het programma.
- aangezien het project verder evolueert naar een project met wonen en woonondersteunende functies
en de opdracht voor het uitwerken van een financieel haalbaarheidsmodel afgewerkt werd, beschouwt
de POM haar rol als afgewerkt. Het directiecomité ging op 06/12/2019 akkoord met een uittreding uit
het brownfieldconvenant. Deze uittreding werd gemeld tijdens de laatste stuurgroepvergadering en
werd schriftelijk bevestigd aan alle andere actoren van het brownfieldconvenant.

37

voor de verlaten electriciteitscentrale in

RUIEN
24/02/2015

Elektriciteitscentrale Ruien
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Ruien – Kluisbergen (brownfieldconvenant) (i.s.m. Provincie Oost-Vlaanderen)

Sinds de stopzetting van de elektriciteitscentrale van Ruien onderzoekt de Provincie Oost-Vlaanderen
de potenties van deze site voor de herontwikkeling tot een duurzaam watergebonden bedrijventerrein.
De POM is regisseur in het brownfieldconvenant en neemt een rol op in functie van expertise in logistiek,
duurzaamheid, beheer en energie.
>		NV Global Herpelgem is eigenaar en ontwikkelaar.
> De POM volgt stuurgroepvergaderingen op in functie van brownfieldconvenant.
> De POM heeft een voorstel uitgewerkt in verband met het beheer van het terrein en de mogelijke rol
van de POM in dit beheer.

PROVINCIALE SUBSIDIE BEDRIJVENTERREINEN
(i.s.m. Provincie Oost-Vlaanderen)

ln 2019 werden zes dossiers door de POM succesvol opgevolgd en beëindigd: Sint-Laureins, Maldegem,
Deinze, Wetteren, Zele en Zottegem. De focus lag op duurzame mobiliteit, inrichting, energie, collectieve
opleidingen, beveiliging, jobs en biodiversiteit.
Daarnaast werden zes initiatieven samen met de POM opgestart: Aalter, Eeklo, Gavere, Gentbrugge, Ninove en Wichelen dienden elk een kwalitatief dossier in.

FLANDERS BIOBASED VALLEY (FBBV)
De biogebaseerde economie is sinds een tiental jaren een van de speerpuntclusters van de provincie en
de POM Oost-Vlaanderen. De POM blijft zowel financieel als inhoudelijk de ledenvereniging ondersteunen.
Zo organiseerden we in november 2019, samen met de Nederlandse Biobased Delta, een nieuwe editie
van de Biobased Business Development Day. Deze vond plaats in Gent en had als thema ‘hoe als bedrijf
best communiceren over biogebaseerde producten’.

CLEANTECH CLUSTER REGIO GENT
De Stad Gent (Dienst Economie), North Sea Port, de Universiteit Gent, de Provincie Oost-Vlaanderen, de
POM en i-Cleantech Vlaanderen engageren zich om gezamenlijk te werken aan de ontwikkeling van een
Cleantech Cluster Regio Gent. Zij beogen de realisatie van een actief Cleantech ecosysteem in Regio
Gent tegen 2030 (www.cleantechregiogent.be).
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SAMENWERKING MET HOGENT, NORTH SEA PORT EN HOGESCHOOL ZEELAND
In het kader van de bacheloropleiding Logistiek Management aan de HoGent werd door de studenten een
case uitgevoerd rond truckparkings (academiejaar 2018-2019), inclusief de presentatie van de resultaten
voor stakeholders op 09/05/2019. De POM is samen met North Sea Port ‘opdrachtgever’ van deze case.
Op deze manier wordt relevante informatie verzameld die de werking van de POM ondersteunt en oriënteert. Voor het academiejaar 2019-2020 viel de keuze op een case rond operationele knelpunten bij het
gebruik van binnenvaart en maritiem vervoer.
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CERTIFICERINGSAUTORITEIT
De Europese Unie wil de regionale samenwerking over de landsgrenzen heen versterken en financieel
ondersteunen, met als doel de ontwikkelingsverschillen tussen de regio’s en/of landen te verkleinen. Er zijn
dan ook verschillende Europese samenwerkingsprogramma’s die dit doel nastreven. Het Europees Fonds
voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is er daar één van. Binnen het fonds kunnen verschillende programma’s worden georganiseerd, die verschillende projecten ondersteunen.
Per operationeel programma is er een Managementautoriteit, een Certificeringsautoriteit en een Auditautoriteit. De beslissingsbevoegdheid ligt bij de lidstaten, de autoriteiten hebben een adviesfunctie binnen de
organisatie. De Certificeringsautoriteit (CA) vormt het financiële luik van de driekoppige aansturing. Zij is
verantwoordelijk voor het certificeren van de binnen elk programma gemaakte en gecontroleerde kosten.
Haar kerntaken bestaan erin om betalingsaanvragen op te maken en in te dienen bij de Europese Commissie. Zij stelt de rekeningen op en certificeert dat deze volledig, juist en waarheidsgetrouw zijn en dat de
in de rekeningen vermelde uitgaven in overeenstemming zijn met de toepasselijke regels van de Europese
Unie en de lidstaat.
De CA heeft in de periode 2014-2020 zes samenwerkingsprogramma’s waarvoor zij optreedt. Elk programma heeft zijn eigen digitale rapporteringssysteem en zijn eigen spelregels. Sommige lopen gelijkaardig,
sommige verschillen substantieel. Elk samenwerkingsprogramma heeft zijn eigen beheers- en controlesysteem en de procedures van de CA dienen hierop afgesteld te zijn. De organisatie van de CA werd dan ook
zo opgezet dat zij deze zes samenwerkingsprogramma’s kan begeleiden en de nodige werkzaamheden
hiervoor kan verrichten. De grootst mogelijke continuïteit dient te worden gegarandeerd.
Sinds juni 2015 is de Certificeringsautoriteit door het Provinciebestuur operationeel ondergebracht bij de
POM Oost-Vlaanderen.
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