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N
a ruim anderhalf
jaar politieke onder-
handelingen is de
kogel van de regio-
vorming definitief
door de kerk. De

Vlaamse regering besliste vrij-
dag om Vlaanderen te verdelen
in 15 regio’s, waarvan Limburg
als enige provincie als één regio
overeind blijft.

Met die beslissing wordt een eer-
der akkoord van maart vorig
jaar teruggedraaid. In eerste in-
stantie opteerde Vlaanderen
toen voor 17 regio’s, maar de ver-
deling van Limburg in drie re-
gio’s - tegen het eerste advies van
gouverneur Jos Lantmeeters en
36 van de 42 burgemeesters in -
lokte massaal protest uit vanuit
de politiek en het brede socio-
economische middenveld. Daar
werd gevreesd dat een verdeling

van Limburg in drie regio’s de
slagkracht van de provincie zou
ondermijnen en toekomstige sa-
menwerkingen onmogelijk zou
maken.
Sinds april vorig jaar was het
dossier daardoor in een impasse
beland. Ook de regiovorming in
de rest van Vlaanderen lag stil,
zo lang er voor Limburg geen de-
finitieve oplossing was.

Subregio’s niet in decreet
Die is er nu dus wel. Het resul-
taat is dat Limburg toch één re-
gio mag blijven. Dat is belang-
rijk, omdat Vlaanderen wil dat
er alleen nog binnen die regio’s
wordt samengewerkt tussen ge-
meenten. Op hoger niveau kun-
nen alleen volledige regio’s met
elkaar samenwerken.
Met deze beslissing haalt vooral
de Limburgse Open Vld haar
slag thuis. Dat in Limburg al heel
wat samenwerkingen zoals bij-
voorbeeld afvalintercommunale
Limburg.net en straks ook de so-
ciale huisvestingsmaatschappij-
en op Limburgs niveau worden
georganiseerd, gaf de doorslag
om Limburg toch één regio te
houden. De regiovorming heeft

voor alle duidelijkheid niets te
maken met de provincies, die
blijven ook na deze hervorming
bestaan.
Om de voorstanders van de re-
giovorming, vooral dan de
N-VA, gezichtsverlies te bespa-
ren, wordt er wel gesproken over
drie subregio’s in Limburg. Die
komen overeen met het voorstel
dat de gouverneur in april vorig
jaar deed voor een mogelijke ver-
deling in drie regio’s. Belangrijk
detail is wel dat de subregio’s niet
worden opgenomen in het uit-
eindelijke decreet en dus ook
niet dwingend zullen zijn.
“Ten laatste tegen 2025 worden
alle Vlaamse organisaties rond
deze regio’s georganiseerd”, zegt
minister van Binnenlands Be-
stuur Bart Somers (Open Vld).
“De subregio’s dienen voor de
Vlaamse samenwerkingsver-
banden die niet op het niveau

van de provincie kunnen worden
georganiseerd.” Het zou dan
kunnen gaan om de eerstelijns-
zones in de zorg, al is het ook
daar twijfelachtig of de drie sub-
regio’s in Limburg bruikbaar
zijn als model, zo valt te horen.
In de praktijk zullen de subre-
gio’s dus weinig impact hebben.

Wildgroei
Minister Somers toonde zich
vrijdag op de persconferentie
van de Vlaamse regering tevre-
den dat de knoop over Limburg
eindelijk is doorgehakt. “Dit is
een operatie waar we al bijna
vijftig jaar over spreken”, zegt
Somers. “Het is de grootste in-
terne Vlaamse staatshervorming
ooit.”
Met de regiovorming wil Vlaan-
deren een einde maken aan de
bestuurlijke verrommeling en de
wildgroei aan samenwerkings-
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verbanden tussen gemeenten.
Uit een studie die Geert Bour-
geois (N-VA) in 2012 liet maken,
bleek dat er in Vlaanderen ruim
2.200 van die samenwerkingen
waren. Door die binnen de nieu-
we regio’s te stroomlijnen, wil
Somers zorgen voor meer duide-
lijkheid, grotere bestuurskracht
en minder postjes in raden van
bestuur. Veel gemeenten bereid-
den zich het afgelopen jaar trou-
wens al voor op de aankomende
regiovorming. Volgens Somers
zijn er daardoor intussen al 256
structuren afgeschaft.

Tevreden
In Limburg wordt tevreden gere-
ageerd op de beslissing van de
Vlaamse regering. “Dit is de eni-
ge juiste beslissing”, klinkt het
bij het platform Red Limburg,
69 organisaties uit het brede
maatschappelijke veld die zich

vorig jaar verenigden tegen een
opdeling. Het gaat onder andere
om de UHasselt, hogeschool
PXL, werkgeversorganisaties
Voka, VKW en Unizo, de drie
vakbonden, het Wit-Gele Kruis,
CAW Limburg en de politieke
partij Vooruit. 
“Enerzijds was er bij burgers en
organisaties geen draagvlak om
de samenwerkingsverbanden in
meerdere regio’s op te delen, an-
derzijds werken we binnen de
provincie al optimaal samen. In
een moderne democratie moeten
politieke beslissingen in overleg
worden genomen. Zeker bij het
hervormen van de bovenlokale
structuren moet men ruimte ge-
ven voor inspraak en de eigen-
heid van het werkterrein laten
doorwegen. Zo vermijd je dat er
over de hoofden heen beslissin-
gen worden genomen”, aldus
nog platform Red Limburg.

Vlaamse regering keurt 
200 miljoen Europese 
steun voor Limburg goed
EUROPESE STEUN
BRUSSEL/HASSELT
Yves Lambrix

euro gaat naar ‘slimme’ projecten
die economische en technologi-
sche innovatie stimuleren, naar
digitalisering voor bedrijven, bur-
gers, onderzoeksinstellingen en 
overheden, en naar slimme speci-
alisatie, industriële transitie en on-
dernemerschap”, zegt gedepu-
teerde van Economie en Europa
Tom Vandeput (CD&V). “De res-
terende 40 miljoen investeren we 
in een duurzamer en meer CO2-
neutraal Limburg: het verminde-
ren van de uitstoot van broeikas-
sen, het bevorderen van her-
nieuwbare energie, maatregelen
tegen overstromingen en droogte,
en duurzame stedelijke mobili-
teit.”

- ESF: 52 miljoen euro: om de ar-
beidskrapte op te lossen en meer
kortgeschoolden, 55-plussers en
personen met een migratieachter-
grond aan het werk te krijgen, kan
Limburg rekenen op 52 miljoen
euro uit het Europees Sociaal 
Fonds. “Om de Limburgse ar-
beidsmarkt te versterken hebben
we de prioriteit ‘Inclusief Lim-
burg’ in SALKturbo opgenomen.
We willen een arbeidsmarkt creë-
ren die niemand achterlaat. Maar
dat vereist acties die inzetten op 
maximale ontplooiingskansen en 
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De Vlaamse regering zet het 
licht op groen voor de uitvoe-
ring van vier Europese steun-
programma’s. Daarmee komt 
de volgende zes jaar 200 
miljoen euro Europese steun 
naar Limburg, goed voor een 
extra investering van zo’n 340 
miljoen euro.

O
mdat de Europese
Commissie Lim-
burg als transitie-
regio heeft erkend,
kan deze provincie
de volgende jaren

op Europese steunmiddelen re-
kenen. Met SALKturbo, het 
nieuwe economisch toekomst-
plan voor Limburg, zijn al 45
projecten geselecteerd die hier-
mee zullen worden gefinan-
cierd. De Vlaamse regering
heeft nu het licht op groen ge-
zet voor de uitvoering van de
vier steunprogramma’s.

- EFRO 100 miljoen euro: via 
het Europees Fonds voor Regi-
onale Ontwikkeling mag Lim-
burg 100 miljoen euro investe-
ren om slimme en duurzame
economische groei te realise-
ren. Omdat projectindieners 
ook geld op tafel leggen, be-
draagt het totale investerings-
budget 160 miljoen euro. “60
miljoen 

een omgeving waarin elk talent
kan groeien. Inclusief de inbreng
van de projectindieners investeren
we zo 81 miljoen euro”, zegt Van-
deput.

Twee grensprojecten
De Vlaamse regering heeft vrijdag
ook twee programma’s voor
grensoverschrijdende samenwer-
king goedgekeurd. Bij een gelijke 
(theoretische) verdeling per part-
ner zou het over 50 miljoen euro
voor Limburg gaan, al zal dit af-
hangen van de concrete projecten.

- Interreg Vlaanderen-Nederland: 
Interreg VI is een samenwerkings-
programma waarin de vijf Vlaam-
se provincies en het Nederlandse 
Limburg, Noord-Brabant en Zee-
land met concrete acties streven 
naar een slimmer Europa (innova-
tie en transformatie), een groener
Europa (klimaatadaptatie, circu-
laire economie en biodiversiteit), 
een socialer Europa (inclusieve ar-
beidsmarkt, opleiding en duurza-
me vrijetijdsbesteding) en een Eu-
ropa zonder grenzen (samenwer-
king om grensobstakels te
overwinnen). Deze regio telt 10,7 
miljoen inwoners. “Van de 205 
miljoen euro die Europa voor In-
terreg VI voorziet, zal ruwweg 25 
miljoen euro naar Limburg ko-
men, goed voor een totale investe-
ring van 50 miljoen euro”, zegt 
Vandeput. “Na de goedkeuring
van de Vlaamse regering zal de 
Limburgse provincieraad op 16 
februari hierin een beslissing ne-
men.”

- Euregio Maas-Rijn: de Euregio 
Maas-Rijn (EMR), met circa 3,9
miljoen inwoners, is een samen-
werkingsverband rond de zeshoek
Hasselt-Maastricht-Luik-Aken-
Heerlen-Eupen. Europa voorziet 
opnieuw 125 miljoen euro steun 
om deze regio slimmer, duurza-
mer en socialer te maken.

Limburg Voorsprongregio
Vlaams minister van Economie, 
Innovatie en Werk Hilde Crevits 
(CD&V) benadrukt het belang
van deze beslissing voor Limburg:
“Zo zetten we voluit onze schou-
ders onder de uitvoering van 
SALKturbo. Samen met de acties
van het relanceplan Vlaamse
Veerkracht creëren we maximale
kansen voor Limburg om een ech-
te innovatie-, competitiviteits- en
duurzaamheidssprong te ma-
ken.” Haar partijgenoot Tom 
Vandeput reageert erg tevreden: 
“Met de Limburgse eensgezind-
heid rond SALKturbo en de steun
van Europa en Vlaanderen zullen
we onze ambitie om van Limburg
een Vlaamse en Europese voor-
sprongregio te maken, zeker
waarmaken.”
Verwacht wordt dat de Europe-
se Commissie tegen de zomer
definitief groen licht zal geven
waardoor de projecten van
start kunnen gaan.
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