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Europa, dichterbij Limburg  
dankzij unieke samenwerking tussen provincie en Vleva 
 

Dinsdag 11 februari 2020 

 
 
Limburg heeft veel te danken aan Europa. Vandaag staat er meer dan 

800 miljoen Europese steun op de Limburgse subsidieteller. Toch zijn 
nog vele Europese subsidiemogelijkheden te weinig bij de Limburgse 
actoren en stakeholders gekend. Ook de doorstroom van relevant 

Europees beleidsnieuws, van het Schumanplein naar het provinciale 
en gemeentelijk niveau kan beter.  

 
“Om beter zicht te krijgen op de Europese financierings- en 
beleidsopportuniteiten, heeft de provincie vorig jaar een partnerschap 

met het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap VLEVA gesloten. Nu 
komt het erop neer de informatie af te stemmen op de noden van de 

Limburgse stakeholders en gemeenten. Hiervoor wordt vandaag in het 
provinciehuis een EU-kerngroep geïnstalleerd”, aldus gedeputeerde 
van Economie en Europa Tom Vandeput. 

 
 

Europa is belangrijk voor Limburg. Sinds de sluiting van de steenkoolmijnen vloeide 

meer dan 800 miljoen euro naar onze provincie. Daarmee heeft Europa bijgedragen 

tot de economische en sociale ontwikkeling van onze provincie. Daar bestaat geen 

twijfel over.   

 

Mede door de SALK-strategie veerde Limburg verder op. “Nu is het tijd om nog meer 

te excelleren en de veerkracht van Limburg verder te vergroten”, vindt gedeputeerde 

van Economie en Europa Tom Vandeput. “Het provinciebestuur gaat daarom voor een 

slimmer, innovatiever, duurzamer, ondernemender en beter geconnecteerd Limburg. 

Niet toevallig ook de prioriteiten van het Europees cohesiebeleid 2021-2027.” 

 

Om die ambitie te verbinden met de nieuwe Europese beleidsprioriteiten is bijkomende 

expertise en inzicht noodzakelijk. “Zeker met de erkenning van Limburg als 

transitieregio in het achterhoofd, is het cruciaal dat Limburg de Europese 

beleidsontwikkelingen op de voet volgt, goed op de hoogte blijft van subsidiekansen 

en actief aan grensoverschrijdende ontwikkelingsmogelijkheden participeert”, gaat 

gedeputeerde Tom Vandeput verder. “Vanuit die invalshoek stapte de Provincie 

Limburg naar het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (VLEVA), met de vraag om 

mee te helpen aan de Europeanisering van Limburg.”  

 

 

EU-kerngroep brengt tweerichtingsverkeer op gang  

  

Het partnerschap werd bezegeld met een liaison officer die in oktober 2019 werd 

aangesteld. Die vervult enerzijds de brugfunctie tussen de provincie en het Europese 

beleidsniveau en is anderzijds de schakel tussen het provinciale beleidsniveau en een 

groep van maatschappelijk relevante stakeholders, steden en gemeenten. Van die 

laatsten wordt dan ook een actieve inbreng verwacht bij de agendabepaling van het 

partnerschap.  

 

http://www.limburg.be/


De oprichting van een EU-kerngroep en een Limburgs EU-platfom moet alles werkbaar 

houden. “Het is onmogelijk om alles in Europa in detail op te volgen. Er zal een 

thematische focus moeten worden gelegd. De EU-kerngroep bepaalt de inhoudelijke 

focus. De kerngroep wordt samengesteld uit Limburgse actoren met een 

provinciebrede werking, actief in de beleidsvelden economie en onderwijs en opleiding. 

Het gaat dan om LRM, POM Limburg, Voka, VKW, Unizo, Boerenbond, Agoria, 

Confederatie Bouw Limburg, Toerisme Limburg, UHasselt, PXL, UCLL, Syntra, VDAB”, 

verduidelijkt gedeputeerde Tom Vandeput. “Ook de gemeenten Hasselt, Genk, Sint-

Truiden, Tongeren, Bilzen, Maasmechelen, Maaseik, Bree, Pelt, Lommel, Beringen, 

Leopoldsburg en aanverwante actoren als de Vlaamse Vereniging voor Steden en 

Gemeenten (VVSG), NUHMA en S-Lim nodigen we uit voor dit forum.” 

 

 

Lokale partnerschappen als hefboom 

 

De inbreng van de kerngroep zal worden gebruikt om prioriteiten te formuleren 

waarmee de projectcoördinator aan de slag kan. Daarnaast zal ook op korte termijn 

een EU-platform worden opgericht dat andere Limburgse gemeenten en 

geïnteresseerde actoren betrekt in dit verhaal. Zij zullen ook beroep kunnen doen op 

de VLEVA-expertise en informatievoorziening. Het is de bedoeling dat elke betrokken 

stakeholder iemand aanduidt als Europa-antenne. Op die manier wordt een groot 

Limburgs netwerk van antennes gemaakt en wordt de verbinding tussen het 

Schumanplein en de Dorpsstraat effectief gemaakt. 

 

VLEVA-directeur Jan Buysse reageert alvast tevreden: “De installatie van deze EU-

kerngroep met Limburgse stakeholders zorgt ervoor dat onze samenwerking op volle 

toeren kan gaan draaien. Lokale partnerschappen met geëngageerde organisaties zijn 

immers een belangrijke hefboom om de Europese noden en kansen op lokaal niveau 

te detecteren en te laten doorstromen”, aldus Jan Buysse, algemeen directeur VLEVA. 

 

“De ontwikkeling van een provinciaal netwerk van Europa-antennes helpt ons om de 

Europese opportuniteiten beter aan te grijpen en nog beter te vertalen naar de 

Dorpsstraat. Tegelijk zal het de deur openen naar internationale samenwerking en 

naar kennis die voor de Limburgse economie kan worden ingezet,” besluit 

gedeputeerde Tom Vandeput.   
 
 
Contact 
 
Gedeputeerde Tom Vandeput – 011 23 70 43 –  tom.vandeput@limburg.be  
 
Algemeen directeur VLEVA Jan Buysse – jan.buysse@vleva.eu  
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