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Er zijn vijf Vlaamse provincies. Vlaams-Brabant is daarvan de jongste. Als jongste 
provincie hebben wij de kans gehad bij “de tweede geboorte” meteen verscherpt uit de 
hoek te komen met afgelijnde opdrachten en een beperkter, vernieuwd 
ambtenarenkorps. In de legislatuur 2000-2006 werd dit nog verder gezet met het 
afstoten van zwembaden en eigendommen als Rufferdinge, Galmaarden, of 
voorzieningen zoals Vanderstokken. In de vorige legislatuur werden de provinciewegen 
overgeheveld naar Vlaanderen of de gemeenten, werd Haven 21 overgedragen aan CAW 
Delta en de omkadering van het provinciaal onderwijs drastisch teruggeschroefd. Er 
werd een strak financieel beleid gevoerd. Als enige provincie hebben wij geen algemene 
provinciebelasting en de laagste belastingdruk. Naar mijn aanvoelen is onze provincie 
reeds het scherpste mes in de lade. Toch zullen wij de volgende legislatuur nog een 
aantal herschikkingen in uitvoering van de interne staatshervorming opnemen.  
 
Grondgebonden opdrachten 
Het zwaartepunt van de provinciale werking is grondgebonden. Vlaams-Brabant is ± 
200.000 ha groot. Dat lijkt veel, maar toch niet genoeg om alles te realiseren wat we 
zouden willen, een goede ruimtelijke ordening is een eerste opdracht. Inhoudelijk 
worden vier klemtonen naar voor geschoven. Ten eerste zetten we verder in op de 
attractiviteit en centrumfunctie van onze steden. Hiernaast vormt het invullen van 
ruimte voortewerkstelling en economie een belangrijk speerpunt. Belangrijk actiepunt 
hier is een verschuiving van onze aandacht naar de optimalisering en intensifiëring van 
de bestaande zones. Een derde klemtoon vormt aandacht voor het vrijwaren en de 
versterking van onze schaarse open ruimtes. Nieuwe en bijkomende ontwikkelingen, 
tenslotte, dienen gefocust en geclusterd langsheen mobiliteitsassen. Maar deze nieuwe 
legislatuur staat ook voor wijzigingen in het beleidsdomein ruimtelijke ordening zoals 
we het nu kennen. Het vergunningensysteem evolueert naar een systeem van unieke 
vergunning, i.c. een omgevingsvergunning, die zowel milieuaspecten als een ruimtelijke 
toets behelst. Binnen de ruimtelijke planning wordt de figuur van het structuurplan 
kritisch bekeken evenals het goedkeuringstoezicht ten aanzien van 
planningsinitiatieven van lagere overheden.  
Betaalbaar en duurzaam wonen voor iedereen blijft een gigantische uitdaging in 
Vlaams-Brabant. De provincie moet hier dan ook een ambitieus beleid durven voeren. 
De provincie wil bijdragen aan een woning die voldoet aan de normen qua kwaliteit, 
comfort, veiligheid en energieprestatie voor iedereen. We willen dan ook onze inwoners 
blijven stimuleren en financieel steunen om hun woning te isoleren of aan te passen aan 
hun zorgnoden. Vooral in de lagere segmenten van de huurmarkt, maar ook bij, vooral 
oudere, eigenaars zijn er nog veel woningen die niet aangepast zijn. De ondersteuning 
van de intergemeentelijke samenwerking op vlak van wonen, de Wooninfopunten, moet 
zorgen voor een gebiedsdekkend aanbod. Een bijkomende doelstelling is het structureel 
betrekken van de OCMW’s bij het woonoverleg, in lijn met de aandacht voor 
kansengroepen doorheen het hele woonbeleid. De uitvoering van het PRUP 
“Weekendverblijven” is een kans om betaalbaar kleinschalig wonen te realiseren en om 
te experimenteren met vernieuwende concepten van betaalbaar wonen. De provincie 
gelooft in woningdelen als mogelijk antwoord op verschillende woonproblematieken. De 
overdracht van Vlabinvest naar de provincie vormt een grote uitdaging voor het begin 
van deze legislatuur. We zijn er van overtuigd dat de inzet van Vlabinvest als een eigen 
provinciaalinvesteringsbudget, een krachtige hefboom zal vormen om meer betaalbare 



woningen ter beschikking te hebben. Ook voor de omvangrijke groep inwoners met een 
bescheiden inkomen die niet in aanmerking komen voor een sociale woning.  
 
Een welvarende, toekomstgerichte en sociale provincie: dat moet het streefdoel zijn van 
ons economisch beleid. De provincie neemt een regisseursrol op en zorgt (mee) voor de 
nodige studies en cijfers om dit beleid te onderbouwen. We stimuleren 
ondernemerschap en trachten de kloof tussenonderwijs en arbeidsmarkt verder te 
dichten. Door in te zetten op handelskernversterking en de duurzame (her)inrichting 
van bedrijventerreinen geven we zuurstof aan de economie. We zetten Vlaams-Brabant 
nog sterker in de markt als een toptechnologische regio en ondersteunen initiatieven die 
het samenspel van kennisinstellingen, bedrijven en overheden versterken. Die focus op 
kennis en innovatie is logisch gezien het profiel en de troeven van onze provincie. Toch 
verliezen we ook de andere sectoren niet uit het oog: een mooie baan en een goede 
verloning mogen immers niet alleen voor hooggeschoolden weggelegd zijn. We trekken 
daarom nog duidelijker de kaart van de sociale economie en het maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. 
 
41% van de provincie of 87.000 ha is landbouwgrond. De Vlaams-Brabantse land- en 
tuinbouwers zijn dan ook naast een economisch belangrijke speler, belangrijke 
bewaarders van de open ruimte. Ze vormen de ruggengraat, de hoeksteen van het 
platteland. De provincie ondersteunt een leefbare land- en tuinbouw die bijdraagt aan 
een kwalitatieve en duurzame leefomgeving, economische ontwikkeling, uitstraling en 
identiteit van de regio. Onze twee agrarische centra Pamel en Herent zullen versterkt 
uitgebouwd worden op praktijkonderzoek en innovatie. De sector zelf, via de 
landbouwkamer, en de gemeentebesturen via een landbouwloket, zullen actief 
betrokken worden. Bodemkwaliteit en erosie zijn onze grootste uitdagingen.  
 
Wateroverlast heeft ons weer alert gemaakt in de kerstvakantie. De provincie houdt 
haar investeringsprogramma voor overstromingsmaatregelen zeker aan. Tegelijk wordt 
werk gemaakt van een onderhoudsplan voor alle lokale waterlopen met gemeenten en 
wateringen. Hoewel onze provincie erg dichtbevolkt is, hebben we nog heel wat 
platteland. De provincie heeft slechts één centrumgemeente en twee “echte” 
plattelandsgebieden Hageland en Pajottenland. Een provinciaal plattelandsbeleid is 
gebiedsgericht en geïntegreerd. Dit houdt in dat alle beleidsvelden en sectoren aan bod 
komen in een gezamenlijke aanpak, op maat en volgens de behoefte van de regio. 
Europese plattelandsmiddelen kunnen een hefboom zijn voor dit beleid. Om de 
biodiversiteit in Vlaams-Brabant te verbeteren zullen we samen met de gemeenten, 
regionale landschappen en middenveldorganisaties alle inwoners en andere 
doelgroepen (zoals bedrijven en gemeenten) informeren en laten kennismaken met de 
natuurlijke rijkdom in hun eigen buurt en regio. Daarnaast zullen we hen stimuleren om 
via gebiedsgerichte projecten hun verantwoordelijkheid tot behoud en herstel op te 
nemen.  
 
De provinciedomeinen blijven het visitekaartje van de provincie. De provincie zet 
verder in op de publieksgerichte ontwikkeling van de provinciedomeinen. Het 
Provinciedomein Kessel-Lo opent volgend jaar niet alleen een nieuwe minigolf, maar 
ook een ‘ploeterbos’. Het Provinciedomein Huizingen pakt uit met een nieuwe 
waterglijbaan voor kleuters in het openluchtzwembad. In de Halve Maan wordt de 
natuurtuin aan het Webbekoms Broek educatief ingericht. In Het Vinne komt een 
toegankelijke infobalie waar dagrecreanten en toeristen professioneel worden onthaald. 



Toerisme is in essentie gericht op het aantrekken van externe bezoekers in functie van 
de economische return die ook werkgelegenheid creëert in de eigen regio. Sinds 2010 
voelen we het in de cijfers van overnachtingen. Het Hageland, Groene Gordel en 
kunststad Leuven zitten in de lift. Toerisme Vlaams-Brabant heeft hier een regierol. De 
provincies kregen als opdracht om de binnenlandmarketing op te nemen, met onder 
andere Vlaanderen Vakantieland, het TV-programma, brochure en campagne. Het eerste 
boek werd gisteren voorgesteld. Thema’s als Brabants trekpaard, parken en tuinen, 
Hagelandse wijn, herdenking van Wereldoorlog I, belevingscentrum veldrijden zijn in 
volle ontwikkeling. Het zakentoerisme krijgt met Meeting Leuven een ernstige boost. 
 
Tussen al deze functies: wonen, werken, water, natuur, recreatie is er veel verkeer. 
Misschien wel de moeilijkste opdracht van alles VLOT te krijgen. Het STOP-principe is 
het uitgangspunt van ons provinciaal mobiliteitsbeleid. Dat wil zeggen dat we eerst 
aandacht en middelen zullen besteden aan Stappers en Trappers en dan aan Openbaar- 
en Personenvervoer. Wat de Stappers betreft, zetten we in op functionele “missing links”. 
Dat kunnen zowel trage wegen als voetpaden zijn om op een veilige manier te voet naar 
school, de winkel of het werk te kunnen gaan. Omdat vele gemeentebesturen kampen 
met de problematiek van trage wegen zal de provincie op dit vlak structurele 
initiatieven uitwerken om hen hierbij te ondersteunen. We hebben de ambitie om meer 
gekend te worden als een Fietsprovincie. We zetten vooral in op functionele 
fietsverbindingen naar school en het werk (bijvoorbeeld de uitbouw van het fietsGEN 
rond Brussel).Het is duidelijk dat onze provincie kreunt onder files en congestiepunten, 
waar ook de rest van Vlaanderen en België hinder van ondervindt. De campagne “Vlot 
Vlaanderen”, die gelanceerd werd in de vorige legislatuur, past in dat kader.  
 
Samen-leven 
Op deze 200.000 ha wonen, werken en leven meer dan 1 miljoen Vlaams-Brabanders in 
een grote verscheidenheid. De grootste uitdaging van onze provincie is hiermee een 
samenleving opbouwen. De provincie Vlaams-Brabant zal het Vlaams karakter van de 
provincie, en de Vlaamse Rand rond Brussel in het bijzonder, bevorderen en versterken 
door deelname te stimuleren van alle burgers aaneen open en verdraagzame 
leefgemeenschap, waar het Nederlands de voertaal is. Onze Europese hoofdstad en de 
regio daarrond zal nog verder internationaliseren. Een degelijk onthaal en 
verwelkomingsbeleid, zowel voor bedrijven als privépersonen is hierbij essentieel. Er 
zal worden ingezet op taalstimulerende initiatieven die zowel vanuit het onderwijs als 
de vrije tijd voor hefboomeffecten kunnen zorgen. Het aantal lokale integratiediensten is 
in enkele jaren gestegen van 3 naar 15. Ook deze bestuursploeg gaat voluit voor 
integratie en inburgering. Vlaanderen wil dit reorganiseren en centraliseren in een 
nieuwe EVA. Deze opdracht kan gedelegeerd worden aan Antwerpen, Gent, Limburg en 
misschien Vlaams-Brabant? Afwachten welk scenario het haalt, maar Vlaams-Brabant 
heeft met haar provinciaal diversiteitsbeleid wel degelijk het verschil gemaakt en wil 
daar blijvend op inzetten.  
Gelijke kansen voor iedereen, het zou een evidentie moeten zijn. In de praktijk merken 
we echter dat sommige groepen het nog steeds moeilijker hebben. Het provinciebestuur 
engageert zich daarom om ook in de volgende 6 jaar een inclusief gelijkekansenbeleid te 
voeren. Ondanks alle inspanningen wordt de kloof tussen arm en rijk steeds dieper, ook 
in Vlaams-Brabant. Het provinciebestuur schuift armoedebestrijding expliciet naar voor 
als één van de prioriteiten voor de nieuwe beleidsperiode. Op het vlak van gezondheid 
vertaalt zich dat in het verkleinen van de gezondheidskloof tussen arm en rijk. In 
stedelijke gebieden vond de methodiek van wijkgezondheidscentra al ingang. We willen 



dit nu ook in meer landelijke gebieden stimuleren. De focus op de gezondheidskloof 
vraagt een meer structurele samenwerking tussen gezondheid, diversiteit en gelijke 
kansen.  
Ook tussen de dienst gezondheid en de sportdienst halen we de banden steviger aan. 
Voldoende bewegen is immers de beste gezondheidspromotie. Bij de interne 
staatshervorming wordt G-sport expliciet een provinciale bevoegdheid. Het beleid i.v.m. 
bovenlokale sportinfrastructuur wordt bijgestuurd. Initiatieven zoals het 
wielerbelevingscentrum op de Balenberg kunnen hierbij inspirerend werken. Als 
provincie willen we inzetten op een breed, geïntegreerd jeugdbeleid. We erkennen 
kinderen en jongeren als partners, met extra aandacht voor het vrijetijdsbeleid. 
Inspraak en participatie staan hierbij centraal. We blijven werk maken van het 
ondersteunen van jong artistiek talent, ruimte voor jeugd en eigen initiatieven als 
Rockvonk of het verblijfcentrum Hanenbos. Zo geven we invulling aan de Vlaamse 
taakstelling voor het provinciale jeugdbeleid met speciale aandacht voor jeugdgroepen 
die een groter risico lopen op achterstelling of uitsluiting. De provinciale uitleendienst 
kent een stijgend succes. Een groei met 18% vorig jaar. Naast jongerenorganisaties 
hebben ook de verenigingen die actief zijn in de sectoren cultuur, onderwijs, sport, 
recreatie, leefmilieu, welzijn en gezondheid de weg gevonden. Naast uitbreiding zal het 
aanbod ook meer focussen op materialen die de veiligheid op evenementen verhogen.  
 
Met de realisatie van geplande nieuwbouwprojecten op de campus Tienen en campus 
Leuven, bouwen we de provinciale scholen verder uit, zodat ze hun opdracht kunnen 
waarmaken: pluralistisch, kwalitatief en betaalbaar onderwijs dat flexibel inspeelt op 
hedendaagse ontwikkelingen en regionale eigenheid. Daarnaast zetten we blijvend in op 
onderwijsflankerende maatregelen. De aansluiting van het onderwijs op de 
arbeidsmarkt stellen we centraal. We vertrekken van de mogelijkheden in de 
regio(bijvoorbeeld logistieke sector) maar ook van de talenten van de leerlingen. Als 
gevolg van hervormingen binnen de brandweeropleidingen en de verhoogde instroom 
bij het  basiskader van de politie zal het PIVO haar opleidingsvolume de komende jaren 
globaal gezien met 20% opdrijven en zo ca. 400.000 opleidingsuren op jaarbasis 
realiseren. Ook de stijgende behoefte van opleidingsuren binnen de bestuursschool, de 
informatica-academie en de school voor dringende geneeskundige hulp zal beantwoord 
worden. Er wordt daarbij gestreefd naar een voortdurende verbetering van de kwaliteit 
en pedagogische ondersteuning. Het PIVO wil de site verder ontwikkelen en het gebruik 
ervan optimaliseren voor zowel haar eigen activiteiten als voor complementaire 
partners. Het verder ontwikkelen van de praktische oefeninfrastructuur staat 
onlosmakelijk verbonden met de uitdagingen van morgen. 
 
De Interne Staatshervorming heeft zeker gevolgen voor het beleidsdomein cultuur. 
Maar dit is ook een gelegenheid om het provinciale cultuurbeleid meer dan voorheen te 
focussen. Toegankelijkheid en participatie zijn de sleutelwoorden. Samenwerken op vlak 
van cultuurbeleid en communicatie wordt sterk ondersteund. Er blijft een beperkt 
aanbod van eigen culturele initiatieven om bepaalde genres of doelgroepen te bereiken.  
Het provinciale bibliotheekbeleid wordt nog versterkt. Wat erfgoed betreft, zal de 
provincie haar rol als regisseur van het depotbeleid opnemen. Het behoud van erfgoed 
moet hand in hand gaan met de ontsluiting ervan. Wat het onderhoud van waardevolle 
gebouwen betreft, zal de overdracht van vzw Monumentenwacht naar de provincie 
samen bekeken worden met het beleid op vlak van monumentenzorg en 
onderhoudspremies. De stopzetting van de restauratiepremies wordt voorbereid.  
 



Het ontwerpdecreet m.b.t. de bevoegdheid van de provincies in het welzijns- en 
gezondheidsbeleid wordt nu ingediend bij het Vlaams parlement. De provincies krijgen 
vier kerntaken: sociale kaart, sociale planning, netwerkvorming en impulsbeleid. Vooral 
dit laatste geeft Vlaams-Brabant de gelegenheid om de historische achterstand op 
welzijnsvlak in te halen. Zeker voor Halle-Vilvoorde zal er nog meer druk nodig zijn. 
Door al onze activiteiten, werken, wonen, zelfs stilstaan hebben we een grote invloed op 
ons klimaat. De provincie Vlaams-Brabant wil haar impact op de klimaatverandering 
verkleinen. Naast de positieve effecten op het klimaat en ons leefmilieu zal het 
klimaatneutraal maken van onze provincie de overgang naar schone technologieën 
versnellen (denk aan energie, transport, materialen en gebouwen)en zo zorgen voor een 
toekomstgerichte en sterkere regionale economie met specifieke kennisopbouw, 
jobcreatie, energie- en materialenonafhankelijkheid en gezondere leef-en 
werkomstandigheden. Als coördinator zal de provincie het draagvlak voor een 
klimaatplan creëren. Tijdens deze legislatuur willen we stapsgewijs het klimaatplan 
realiseren: met nulmetingen om onze startpositie te bepalen en het uitwerken van een 
concreet, haalbaar en wetenschappelijk onderbouwd actieplan met streefdatum. Daarna 
gaan we ook van start met de uitvoering van het plan. Om de nulmetingen op provinciaal 
en lokaal vlak mogelijk te maken, zullen we een provinciaal klimaatfonds oprichten. 
Bestaande initiatieven zoals Steunpunt Duurzaam Bouwen, isolatiepremies, Helpdesk 
Energie, het Burgemeesterconvenant behouden hun plaats in het beleid. Hernieuwbare 
energie is een prioriteit in het klimaatbeleid.  
 
Centrale ligging 
Wat onze zwakte is, is meteen ook onze sterkste troef als Vlaams-Brabant: de centrale 
ligging in Vlaanderen, in België. De strategische positie rond de hoofdstad van Europa. 
Europa dichter bij onze Vlaams Brabanders brengen is een permanente opdracht. In de 
voorbije legislatuur kende de dienst Europa een grote groei, waardoor beter kon 
ingespeeld worden op financiële opportuniteiten goed voor 45.000.000 euro extra 
investeringskansen in onze regio. In de nieuwe beleidsperiode liggen de kaarten anders. 
De Europese budgetten en de rol van de provincies in de Europese programma’s staan 
onder druk. Het wordt een belangrijke uitdaging om onze positie maximaal te vrijwaren 
en waar mogelijk te verbeteren, steeds met het oog op een versterking van onze 
concurrentiepositie, het welvaartsniveau en de leefkwaliteit in Vlaams-Brabant. 
Ondernemen gebeurt ook steeds meer in een mondiale context. Het 
internationaliseringsbeleid van de provincie steunt daarom KMO’s en starters die over 
de landsgrenzen (willen) kijken en heeft ook aandacht voor het aantrekken én 
verankeren van buitenlandse investeerders. Inzake internationalisering wil de 
provincie inzetten op specialisatie en strategische allianties aangaan. Slim specialiseren 
doen we door enkel te werken in de clusters Lifetech, Logistech, Cleantech en Createch 
zonder daarbij de ICT- en nanotechnologie uit te sluiten. We zullen een keuze maken op 
basis van reële samenwerkingskansen en de potentiële winst die samenwerking kan 
opleveren. Zijn wij dan het centrum van de wereld? Neen maar onze keuzes hebben wel 
invloed tot ver buiten onze provincie. Alom is geweten dat mensen in 
ontwikkelingslanden het hardst te lijden hebben onder de klimaatwijzigingen. 
Internationale solidariteit is meer dan alleen een duit in het zakje van de 
ontwikkelingssamenwerking doen. Deze deputatie onderzoekt of uitwisselingen met 
één of meerdere regio’s in het Zuiden kan leiden tot een kruisbestuiving in verschillende 
domeinen: culturele uitwisseling, stimuleren van handelsrelaties, kennisuitwisseling, 
contacten tussen scholen met het oog op mondiale vorming, ondersteuning van 
ontwikkelingsprojecten van Vlaams-Brabantse NGO’s en vierdepijlerorganisaties. Een 



concreet doel voor de komende legislatuur is het behalen van de titel FairTrade 
Provincie. 
Provinciebestuur 
Als provinciaal bestuur hebben wij de opdracht om zuinig en efficiënt te werken. Het 
personeel is ons grootste kapitaal. De interne staatshervorming is volop lopende. 
Sommige discussies en bevoegdheidsverdelingen werden reeds geconcretiseerd, 
anderen worden eerstdaags verwacht. Duidelijkheid werd wel reeds gebracht in onze 
provincieraad - een afslanking van 84 naar 72 leden, en tevens inzake de samenstelling 
van de deputatie voor de legislatuur 2018-2024.Het ligt in de verwachtingen dat we als 
provincie ons een slanker en performanter profiel zullen moeten aanmeten. Een 
heroriëntering en kritische blik op het personeelskader zijn hieraan inherent verbonden.  
 
Snelle en professionele dienstverlening. Bij elk nieuw ICT-project wordt een 
duurzaamheidstoets uitgevoerd. Nieuwe toestellen worden gekozen in functie van 
duurzaamheid: stabiel, betrouwbaar en energiezuinig. Dossiers met betrekking tot 
derden zullen maximaal digitaal kunnen worden ingediend via een algemeen e-loket 
met een reële papierbesparing tot gevolg. De introductie van mobiele technologie maakt 
dat informatiestromen los komen te staan van de werkplaats van medewerkers. Sociale 
media nemen een vaste plaats in. VERA zal de focus verleggen van 
producent/leverancier naar een steunpunt met strategisch en onafhankelijk ICT-advies 
voor de lokale besturen. Dit zal ook resulteren in stimulering en faciliteren van 
samenwerkingsverbanden tussen plaatselijke overheden. Door alle beleidsdomeinen en 
de eigen organisatie heen is er één draad die we bewuster zullen vasthouden: 
duurzaamheid: people, planet, profit. Evenwicht zoeken tussen ecologie, economie en 
sociale belangen. We maken werk van een gedragen duurzaamheidstoets doorheen 
besluitvorming en uitvoering. Als provincie zijn wij een lokaal bestuur met een 
bijzondere positie, die van brug tussen gemeenten en Vlaanderen, soms partner, soms 
luis in de pels. Ook met bedrijven, universiteiten, organisaties en vrijwilligers willen wij 
verder op stap om onze provincie als topregio op de kaart te zetten en te bouwen aan 
levenskwaliteit voor alle Vlaams-Brabanders. Want daar maken wij het verschil. Als we 
allemaal eens “hetzelfde” zouden willen, dan lukt het ons ook. Deze intentieverklaring is 
niet vrijblijvend, maar ook niet concreet. Ze geeft slechts een denkkader aan en zal 
verder ingevuld worden in de loop van het voorjaar. Het zal voor ons allemaal een extra 
inspanning vragen om de nieuwe BBC, Beheers en Beleidscyclus, die wij INFINDO 
noemen, in de vingers te krijgen. Tegen eind maart komt het strategische deel over de 
beleidsdoelstellingen naar de raad. In november volgt dan de meerjarenbegroting. 
Tegelijk lopen wij ook een parcours, naar oud model, van de begrotingswijzigingen 
2013.Ik dank toch nu reeds mijn collega’s uit de deputatie voor deze aanzet, de 
administratie voor de flexibiliteit die nodig is om dit alles tot een gedragen beleid te 
maken en jullie raadsleden om op een positief kritische manier mee te bouwen aan onze 
provincie. De toekomst kan je best voorspellen door er zelf aan mee te werken. 
 
 
 
 
 
 
 
 


