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137 miljoen
De Europese Commissie moet het voorstel nog bekrachtigen, maar zonder al te
veel stormweer zal ze Limburg erkennen als ‘transitieregio’. Daardoor zal onze
provincie volgens het financiële meerjarenprogramma 2021-2027 zo’n 137
miljoen euro aan Europese steunmiddelen krijgen. Dat is het dubbele van de
huidige steunperiode. Dit is bijzonder goed nieuws.
Om de regionale verschillen te verkleinen voert Europa een Cohesiebeleid
waarbij het investeringen in zwakkere regio’s met subsidies wil stimuleren. Dit
Cohesiefonds neemt ongeveer een derde van de EU-begroting in beslag en komt
neer op zo’n 50 miljard euro per jaar. Dit geld wordt ingezet op vijf sporen: een
slimmer Europa, groener Europa, meer verbonden Europa, socialer Europa en
een Europa dichter bij de burger. Voor de verdeling van die enorme subsidiepot
baseert Europa zich op het bruto binnenlands product (bbp) per inwoner. Dit is
de geldwaarde van alle goederen en diensten die een inwoner op jaarbasis
produceert. Regio’s waar dit bbp per inwoner in 2016 minder dan 75% van het
Europese gemiddelde (29.300 euro) bedroeg, zijn afgebakend als ‘minst
ontwikkelde regio’. We hebben het dan over Zuidoost-Europa, Polen,
Griekenland en het zuiden van Spanje en Italië. Deze regio’s krijgen de meeste
steunmiddelen.
Limburg krijgt ook de volgende jaren heel wat EU-subsidies. Die komen u en
mij ten goede, omdat ze jobs en een duurzame toekomst creëren
Met een bbp van 28.200 euro zat Limburg in 2016 als enige Vlaamse provincie
onder het Europese gemiddelde. Samen met de regio’s die tussen 75% en 100%
van dit Europese gemiddelde zitten (vier Waalse provincies, Finland, Frankrijk,
het voormalige Oost-Duitsland en streken in Noord-Spanje) is onze provincie
bijgevolg afgebakend als ‘transitieregio’. Dit impliceert dat Limburg ook de
volgende jaren recht heeft op heel wat EU-subsidies. Die komen u en mij ten
goede, omdat ze jobs en een duurzame toekomst creëren. De sanering van de
oude mijnterreinen, de aanleg van grote industrieterreinen, het Nationaal Park

Hoge Kempen, het fietsroutenetwerk, C-Mine, Thor-park en recent de T2campus in Genk zijn hier sprekende voorbeelden van.
In ruil voor dit geld verwacht Europa (via Vlaanderen) goede projectvoorstellen.
Laat dit de reden zijn waarom gouverneur Herman Reynders en gedeputeerde
Tom Vandeput vorige week de 25 belangrijkste sociaaleconomische spelers van
Limburg hebben samengeroepen. Zij moeten deze zomer hun huiswerk maken
en motiveren waarom die EU-miljoenen naar bepaalde speerpunten moeten
gaan. Met dit initiatief bewijst de provincie in deze landelijke transitieregio
andermaal haar nut. Dat doet ze ook met de 200 miljoen euro die ze als
cofinanciering voor deze Europese steundossiers zal vrijmaken. Laat ons hopen
dat de nieuwe Vlaamse regering dit net zo ziet en de provincies niet verder
uitkleedt.

