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“Onze provincie zal het 
zelf moeten doen”

Van regisseur naar 
filmproducent. De 
provincie doet een 
opmerkelijke position 
switch om de econo-
mie in Limburg te 
versterken. Het be-
stuur staat niet lan-
ger alleen aan de 
zijlijn, maar zal ook 
actief middelen in-
vesteren én zoeken 
om zo een economi-
sche voorsprong uit 
te bouwen. 

Campus en een Bouwcampus in
Diepenbeek, een Campus Noord-
Limburg in Pelt, een Limburg-
campus aan het provinciehuis en
een Corda Congress in Hasselt.
“Als we voorsprong willen nemen,
moeten we ambitie en durf tonen.
Daarom zullen we de bestaande 
watertoren op de Corda Campus 
omvormen tot een landmark met
een spraakmakend congrescen-
trum. Kunstenaar Koen Vanme-
chelen heeft een creatief concept
klaar. Een architecturale parel op

de kroon van het hart van de nieu-
we economie in Limburg.”

POM-ANTENNE
POM Limburg zal de nieuwe 
campussen inhoudelijk onder-
steunen met haar platformwer-
king. Per sector zal een platform-
manager de gangmaker zijn die
trends onderschept en kennis en
expertise uitwisselt. 
“POM Limburg zal op de ver-
schillende campussen ook een
POM-antenne openen. Zo kun-

nen we de beleidsstrategie met fei-
telijke inzichten verrijken en bren-
gen we de POM-dienstverlening 
en -expertise dicht bij de Limburg-
se economie.” 
Voor terreinen waar de private
sector geen initiatief durft te ne-
men onderzoekt POM de haal-
baarheid om ze zelf te ontwikke-
len en op de markt te brengen. 
Waar nodig zal de POM alleen of
samen met anderen collectieve 
huisvesting van ondernemingen
ontwikkelen.
“Het werkingsbudget voor de 
POM wordt ook aanzienlijk ver-
hoogd, van 1,9 miljoen euro per 
jaar naar 4 miljoen euro per jaar.”

EUROPA
Naast de erkenning als transitie-

regio neemt Limburg ook een pio-
niersrol op. “Als enige Vlaamse
provincie hebben we een verbin-
dingsofficier die op zoek gaat naar
Europese subsidies voor Lim-
burgse projecten en die Limburg
promoot in Europese netwer-
ken.”

PERSONEEL
Tegen 2024 bereiken 218 van de 
855 ambtenaren de pensioenleef-
tijd, zij zullen niet worden vervan-
gen. “De nieuwe provinciegriffier
zal samen met de nieuwe perso-
neelsdirecteur een nieuwe organi-
satiestructuur uittekenen. Daar-
naast gaan we als bestuur meer 
projectmatig werken en worden 
een aantal administratieve taken 
gedigitaliseerd.”

L
imburg is na de sluiting
van Ford Genk weer
rechtgekrabbeld. Het
Vlaamse regeerakkoord
erkent dat onze provin-
cie met SALK 1.0 een

sprong voorwaarts heeft ge-
maakt. Toch hinkt onze groei in
vergelijking met andere regio’s 
nog wat achterop. “Excelleren en 
voorsprong nemen is dus de 
boodschap”, stelt gedeputeerde 
Tom Vandeput (CD&V). 

SALK 2.0
De provincie is voortaan aan zet 
om SALK 2.0 inhoudelijk én fi-
nancieel vorm te geven. “We zul-
len de acht kernsectoren – logis-
tiek, bouw, cleantech, slimme 
energie, vrijetijdseconomie, inno-
vatieve agro, creatieve economie
en health – versterken, versnellen 
en ontwikkelen. De koers is duide-
lijk: Limburg zal het zelf moeten 
doen. We doen daarvoor een ap-
pel op de 137 miljoen euro Euro-
pese middelen, verbonden aan de
erkenning van Limburg als Euro-
pese transitieregio. Daarnaast 
bundelen we alle vroegere subsi-
dieregelingen in een nieuw accele-
ratie- en ontwikkelfonds.”

ZEVEN CAMPUSSEN
Deze legislatuur wil de provincie
zeven nieuwe economische cam-
pussen realiseren, goed voor een 
investering van 21 miljoen euro.
Een logistieke campus, een Maak
Campus in Genk, een Health 

Gedeputeerde 
Tom Vandeput 
(CD&V) heeft 
gisteravond zijn 
beleidsplan 
toegelicht aan 
de provincie-
raad. FOTO LUC 
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“Als we voorsprong 
willen nemen, 

moeten we ambitie 
tonen. Daarom zullen 
we de watertoren op 

de Corda Campus 
omvormen tot een 
landmark met een 

spraakmakend 
congrescentrum”

Tom Vandeput (CD&V) 
Gedeputeerde

Kunstenaar Koen Vanmechelen 
heeft een creatief concept klaar 
voor watertoren op de Corda 
Campus. FOTO RR

EVALUATIE SALK

Morgen ontmoet de deputatie 
de nieuwe Vlaamse regering om
de evaluatie te maken van
SALK 1.0. “Kan u ons zeggen
welke analyse de deputatie zal 
meenemen naar deze ontmoe-
ting?” vraagt raadslid Johnny
Ceyssens (Groen). “Van de 134
projecten uit SALK 1.0 zijn er 
vandaag 83 uitgevoerd, 27 pro-
jecten zitten op schema, 13 zijn
stopgezet en 11 projecten lopen
omwille van een aantal proce-
dures vertraging op”, licht ge-
deputeerde Vandeput toe. 
Raadslid Ismail Ayed (N-VA)
wil graag weten of de samen-
stelling van de nieuwe taskforce
voor SALK 2.0 al bekend is, nu
de provincie zelf aan zet is. “Die
primeur gaan we bewaren voor

Provincie morgen rond de tafel 
met nieuwe Vlaamse regering

de Vlaamse regering aanstaande
vrijdag”, stelt Vandeput. 
Raadslid Philippe Nys (Open
Vld) wil weten welke cofinancie-
ring de provincie tegenover de 137
miljoen euro Europese middelen 
zet om straks SALK 2.0 te finan-
cieren. “In onze begroting hebben
we daarvoor 19 miljoen euro
voorzien in het acceleratiefonds. 
De afgelopen SALK-projecten 
konden vanuit de provincie reke-
nen op 7 miljoen euro cofinancie-
ring. Meer dan een verdubbeling 
dus. We denken dat het samen met
LRM, LSM, Nuhma, Vlaande-
ren en de onderwijsinstellingen
mogelijk moet zijn om 274 mil-
joen euro aan middelen te laten 
landen in Limburg”, aldus nog
Vandeput. (migi)


