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Met 12,5 miljoen euro subsidies voor de T2-campus in Genk heeft Europa 
nooit eerder een Limburgs project zo zwaar betoelaagd. ’s KH 

Europa investeert 137 miljoen in 
Limburg  

HASSELT 

Europa erkent Limburg als ‘transitiezone’. Daardoor zal onze provincie in de 
periode 2021-2027 zo’n 137 miljoen euro aan Europese steunmiddelen 
krijgen. Inclusief de Limburgse cofinanciering wordt die periode 350 miljoen 
euro structureel in Limburg geïnvesteerd. 

Yves LAMBRIX 

Na de sluiting van de mijnen werd de reconversie van Limburg gefinancierd 
met provinciale, Vlaamse, federale en Europese middelen. Zo is er de 
voorbije drie decennia via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
(EFRO) en het Europees Sociaal Fonds (ESF) ruim 800 miljoen euro naar 
deze provincie gekomen, goed voor meer dan 2.000 projecten met een 
totale kostprijs van meer dan twee miljard euro. De sanering van de oude 
mijnterreinen, de aanleg van grote industrieterreinen, het Nationaal Park 
Hoge Kempen, het fietsroutenetwerk, de Groene en Blauwe Boulevard in 
Hasselt, het Gallo-Romeins Museum in Tongeren, C-Mine en Thor-Park in 
Genk en recent de T2-campus in Genk zijn enkele sprekende voorbeelden. 
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In de periode 2000-2006 kreeg Limburg 62 miljoen euro EFRO- en ESF-
geld. In het steunprogramma 2007-2013 ging het al om 71 miljoen euro en 
in de huidige periode 2014-2020 is 77 miljoen euro voorzien. 

Slimmer en groener 

Op basis van het bruto binnenlands product (bbp of de geldwaarde van alle 
geproduceerde diensten en goederen op jaarbasis) per inwoner in de 
periode 2014-2016 heeft Europa tientallen streken in Oost-Europa en het 
zuiden van Spanje, Italië en Griekenland erkend als ‘weinig ontwikkelde 
regio’. Zij zullen in de nieuwe steunperiode 2021-2027 heet meeste 
Europese steun krijgen. 

“Omdat het bbp per inwoner tussen de 75 en 100 procent van het Europees 
gemiddelde bedraagt is Limburg als enige Vlaamse provincie afgebakend 
als ‘transitieregio’. Op basis van de ramingen in het financieel 
meerjarenprogramma zal dit in 2021-2027 zo’n 137 miljoen euro aan 
EFRO- en ESF-middelen voor Limburg generen”, zegt gedeputeerde van 
Economie en Europese Aangelegenheden Tom Vandeput (CD&V). 

 

Gedeputeerde Tom Vandeput. KH 
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Europa hanteert vijf parameters voor de inzet van deze middelen: een 
slimmer Europa, een groener Europa, een meer verbonden Europa, een 
socialer Europa en een Europa dichter bij de burger. “45 procent van de 
middelen moet worden ingezet in een slimmer Europa - in dit geval 
Limburg. Het gaat dan om innovatie, onderzoek, nieuwe technologieën, 
digitalisering en ondernemerschap. 30 procent moet gaan naar vergroening 
zoals hernieuwbare energie, slimme energiesystemen en duurzaam 
waterbeheer”, weet Vandeput. 

Huiswerk 

Limburg is al gestart met zijn huiswerk. Het is in dat kader dat gouverneur 
Herman Reynders en gedeputeerde Tom Vandeput de belangrijkste socio-
economische spelers van Limburg vorige week een eerste keer hebben 
samengebracht (zie krant 4 juli). Het gaat om de zes 
werkgeversorganisaties en vakbonden, de UHasselt en twee hogescholen, 
de LRM en het Limburgs klimaatbedrijf Nuhma, de Provinciale 
Ontwikkelingsmaatschappij (POM) en achte politieke sleutelfiguren.  

“Aan deze 25 mensen hebben we gevraagd om deze zomer de Limburgse 
prioriteiten te bepalen waarin moet worden geïnvesteerd. Eens hier een 
consensus over is, kunnen we die agenda vertalen in concrete projecten 
die de deputatie zal goedkeuren en aan Vlaanderen en Europa zal 
voorleggen”, zegt Vandeput. “We zullen dus dezelfde methodiek toepassen 
als bij het SALK-actieplan na de Ford-sluiting.” 

Twee instrumenten 

Om het een en ander in goede banen te krijgen, worden twee instrumenten 
in het leven geroepen. 

- Provinciaal Ontwikkel- en Acceleratiefonds: vorige maand heeft de 
provincie de oprichting van dit fonds goedgekeurd. Dit zal de 
subsidiekanalen stroomlijnen en versnippering tegengaan. Er wordt volledig 
gefocust op grondgebonden projecten met een grote impact en resultaat. 
Door herschikking van middelen heeft de deputatie voor 2019 voor dit fonds 
4 miljoen euro vrijgemaakt. Een eerste voorbeeld is de PXL-opleiding 
drones. 

- Projectbureau: dit bureau zal het uniek loket zijn om gemeenten en 
actoren te informeren over het verschillende steunprogramma (EFRO, ESF, 
Interreg, enz.) en hen te ‘ontzorgen’ bij de opmaak van projectdossiers. 
Hiervoor zal in september aan de provincieraad een samenwerking met het 
Vlaams-Europees Verbindingsagentschap VLEVA worden voorgesteld. 



350 miljoen 

Europa moedigt ook grensoverschrijdende samenwerking en projecten fors 
aan. Zo wordt momenteel het beleidsplan 2030 voorbereid voor het 
Interreg-steunprogramma Euregio Maas-Rijn. Deze regio van 4 miljoen 
inwoners omvat Belgisch- en Nederlands-Limburg, Luik, de Duitstalige 
Gemeenschap en de regio Aken. Daarnaast is er ook de Grensregio 
Vlaanderen-Nederland (GVN), die de vijf Vlaamse en de Zuid-Nederlandse 
provincies groepeert. Via deze twee samenwerkingsverbanden worden 
onder andere de economie, arbeidsmarkt, toerisme en cultuur, 
gezondheidszorg, veiligheid, mobiliteit en infrastructuur, en duurzame 
ontwikkeling in deze regio’s versterkt. 

Tom Vandeput: “In de nieuwe Europese programma’s stijgt het budget voor 
Vlaanderen met 34 procent, van 172 naar 231 miljoen euro.” 

De slotconclusie oogt indrukwekkend. Het nieuwe Europese 
steunprogramma (137 miljoen), de resterende Europese SALK-betoelaging 
(8 miljoen), de strategische reserve die de deputatie zal aanwenden (100 
miljoen), De LSM-dividenden en -reserves (69 miljoen euro), de middelen 
van de Limburgse Regionale Economische Samenwerking LIRES (7 
miljoen), de middelen van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij 
Limburg POM (8 miljoen) en de Interreg-investeringen in Limburg (naar 
schatting 20 miljoen) maakt dat Europa en de provincie in de periode 2021-
2027 zo’n 350 miljoen euro in Limburg zullen investeren. Dit is meer dan de 
317 miljoen euro die voor het SALK werden uitgetrokken. 

 


