
Mevrouw de Voorzitter, meneer de waarnemend gouverneur, geachte leden van de deputatie, meneer 
de provinciegriffier,  

waarde collega’s.  

 

Het is weer zover: na de vele weken dat de kabinetten en de provinciemedewerkers naarstig gewerkt 
hebben aan het lijvige meerjarenplan, wordt het debat geopend. 

Ik wil eerst en vooral alle mensen die aan het MJP hebben meegewerkt bedanken. Jullie hebben alweer 
een prachtig, overzichtelijk en grondig werk afgeleverd. 

… 

Als volkspartij willen we  lokale overheden en een breed spectrum van burgers bedienen (van 
ondernemers, natuurliefhebbers, erfgoedliefhebbers, cursisten) en ik denk dat we daar, met het MJP 
dat voorligt, goed in slagen. 

De nieuwe deputatie heeft het stof afgedaan en voerde meteen een aantal functionele en praktische 
wijzigingen door: 

- Herziening werking van de provincieraad: 4 commissies > 2 commissies 
- Samenvloeiing van uitgebreid bureau en bureau  
- Reductie van het aantal mandaten in het bureau van 14 naar 8 

Zoals de eerste gedeputeerde reeds heeft aangehaald, zijn wij de enige provincie die een 
belastingverlaging doorvoert en dit voor jaarlijks maar liefst ongeveer 7 miljoen euro.  

Zowel gezinnen (minimumtarief daalt met 15%), de bedrijven (minimumtarief daalt met 10%) als de 
starters (vrijstelling van betalen van belasting voor één jaar) genieten van deze belastingverlaging. Het 
is geen geheim dat mijn fractie deze lastenverlichting bepleit heeft en ook toejuicht.  

Er zijn ook een aantal gedurfde beslissingen genomen: 

o Inkanteling De Gavers (uitvoerig aan bod gekomen) > past in ons pleidooi voor een 
eenvormig beheer van de recreatiedomeinen 

o Inkanteling van voormalige dienst Welzijn in andere diensten > wij hebben steeds 
gepleit voor efficiëntie en samenvoegen van verwante diensten. 

o Stopzetting indirecte sponsoring sportevenementen > wij hebben er steeds voor 
gepleit om geen financiële ondersteuning meer te bieden voor zaken waarvoor de 
Provincie niet meer bevoegd is 

o Stopzetten van de beleidslijn Vietnam en terugschroeven buitenlandse handelsmissies 
> Wij hebben in verleden steeds gepleit om zelf geen missies te organiseren omdat dit 
voor ons geen kerntaak is van de provincie. Dergelijke missies worden al door 
Vlaanderen georganiseerd 

o En onlangs nog, een grondige evaluatie van het systeem van de aanvullende leningen 
en geen toekenning van nieuwe leningen in 2020 > Wij hebben er als fractie 
meermaals voor gepleit om het systeem van de aanvullende leningen te herbekijken 
en dit ofwel stop te zetten ofwel bij te sturen naar investeringen die de duurzaamheid 
van de woning verbeteren 

 



Collega’s, 

Ik trap een open deur in: een gezond leefmilieu is essentieel voor onze samenleving. We zijn dan ook 
blij dat de Oost-Vlaamse bossen uitgebreid worden. Ze zuiveren de lucht, dempen geluidsoverlast, 
helpen de temperatuur regelen, helpen wateroverlast bestrijden, ze zijn in veel gevallen een plek om 
tot rust te komen in ons jachtig bestaan én ze herbergen natuurlijk een rijke biodiversiteit… De ‘groene 
infrastructuur’ is belangrijk voor kwalitatieve en gezonde woonomgevingen en even noodzakelijk als 
de grijze infrastructuur van wegen, riolen, gas- en elektriciteitsleidingen. 

We zetten volop in op transitie en helpen onze provincie zich voor te bereiden op een toekomst met 
minder olie. Tegelijkertijd helpen we een antwoord bieden op de problematiek van de 
klimaatverandering. Via de ruimtelijke planning willen we de omslag naar hernieuwbare 
energiebronnen ondersteunen, zoals windturbines, warmtenetten, en zonne-energie. 

Een duurzame en inclusieve economie vult het plaatje verder aan. Door resoluut te kiezen voor een 
kringloopeconomie worden tal van strategieën toegepast om materialen en producten zo 
hoogwaardig mogelijk te blijven inzetten in de economie. Ze worden hersteld, hebben een hoge 
tweedehandswaarde, zijn upgradebaar, kunnen makkelijk uit elkaar gehaald worden en omgevormd 
tot nieuwe producten.  
De circulaire economie wil alles wat van waarde is, waardevol houden. Lokale besturen worden 
daartoe gestimuleerd en geïnspireerd met infosessies, adviezen, studies en analyses.  

Maar daarmee is het verhaal niet af. Om een duurzame en inclusieve economie te realiseren is het 
belangrijk om in te zetten op innovatie en op samenwerking tussen kennisinstellingen, overheden en 
ondernemers. Zo is er maar liefst 360 000 euro voorzien voor een nieuw subsidiereglement ter 
ondersteuning van projecten die uitvoering geven aan de triple helix samenwerking en aansluiten bij 
het clusterbeleid, 200 000 euro voor een nieuw subsidiereglement voor projecten die de CO²-uistoot 
beperken en industriële symbiose realiseren, 125 000 euro voor een nieuw subsidiereglement voor 
pilootprojecten rond kringloopeconomie op lokaal niveau en 281 000  euro voor projecten die 
bijdragen tot innovatie en professionalisering van de sociale en reguliere economie en meer sociale 
tewerkstelling realiseren.  

Zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan, maar het is duidelijk dat economie voor onze fractie heel 
belangrijk is.  

Het kan voor de overheid  - of dat nu de provincie is of een ander niveau – echter niet de bedoeling 
zijn om zelf economische diensten te ontwikkelen. Het is wél onze rol om een kader te scheppen, om 
te faciliteren, om impulsen te geven in een gewenste richting. Maar uiteindelijk is het aan onze 
ondernemers om voor economische groei en innovatie te zorgen. Als provincie willen wij hen daar 
absoluut in ondersteunen.  

Ook op vlak van mobiliteit draagt de provincie haar steentje bij. 

Als fervente fietser juich ik het fietspadenbeleid sterk toe. Door het netwerk van fietssnelwegen wordt 
de drempel verlaagd om de fiets niet enkel recreatief voor verdere afstanden te gebruiken, maar ook 
voor woon-werkverkeer. Op deze manier ontwarren we de vele verkeersknopen rond onze steden en 
gemeenten. Om dit verder uit te breiden en versneld aan te leggen, werd er extra budget voorzien.  

Bovendien is fietsen ook goed voor onze gezondheid. Er zijn studies (o.a. van VITO) die aantonen dat 
de investeringen in fietssnelwegen zichzelf ruimschoots terugbetalen in uitgespaarde kosten voor de 
gezondheidszorg en economie. 



Maar onze aandacht voor het landschap gaat verder. 

Op vlak van onroerend erfgoed gaan we ook landschapselementen opnemen en de restauratie van 
klein bouwkundig erfgoed. Dit gaat over de ontwikkeling van algemene landschapszorg, herstel van 
kleine landschapselementen en kapellen, ijskelders en veldkruisen. Niet enkel historische gebouwen 
en archeologische resten zijn onroerend erfgoed, maar ook landschappen maken deel uit van onze 
rijke geschiedenis. Zij zijn herkenbare bakens in een steeds veranderende omgeving: ze laten zien waar 
we vandaan komen, wie we zijn en welke ontwikkeling we doormaken. Deze getuigen uit het verleden 
helpen ons mee het heden te begrijpen. 

Collega’s, deze bestuursploeg heeft in de eerste plaats oog voor mensen, maar verliest ook de dieren 
niet uit het oog. Collega’s die er de vorige legislatuur ook bij waren zullen zich de tussenkomsten van 
onze fractie over de dierenasielen herinneren. We hebben er destijds voor gepleit om alle erkende 
dierenasielen – en dus niet enkel voor honden en katten maar ook alle andere dieren – de mogelijkheid 
te geven om een subsidie aan te vragen,  het voorziene budget te verhogen én de subsidieprocedure 
te vereenvoudigen.  

Dieren in nood dienen geholpen te worden. Naast het aangepaste subsidiereglement voor 
dierenasielen voorziet deze deputatie ook 200 000 euro voor de bouw van een nieuw opvangcentrum 
voor wilde dieren en zal de provincie de oudere paarden/pony’s van de Boerekreek niet zomaar 
verkopen, maar ze wel een mooie oude dag geven in groepsverband – want het zijn groepsdieren – 
op één van onze recreatiedomeinen. Denk maar aan Djapa die recent een onderkomen kreeg in de 
Brielmeersen.  

… 

Collega’s,  

Tijdens de besprekingen zal de N-VA fractie in totaal 22 beleidstussenkomsten houden over het budget 
dat voorligt. Want ook onze provincieraadsleden willen hun kritische blik laten vallen op de diverse 
beleidskeuzes. 

Maar ik heb er het volste vertrouwen in dat dit meerjarenplan en deze bestuursploeg hierop een 
antwoord kunnen bieden.  

Mijn fractie zal dan ook met overtuiging het meerjarenplan 2020-2025 goedkeuren. 

Dank u wel!  

An Vervliet 
2/12/2019 


