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Voorwoord
Begin 2019 vatte ik met veel enthousiasme mijn ambtsperiode aan als gedeputeerde voor Economie
van de provincie Limburg. Al snel werd duidelijk dat in mijn plannen voor de versterking van de
Limburgse economie de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij, in tandem met de provinciale dienst
Economie, een bepalende rol zou spelen. In mijn beleidsverklaring 2020-2024 verwoordde ik het zo:
“POM Limburg wil in haar nieuwe strategie een bepalende socio-economische speler zijn in de
Limburgse economie. Die ambitie komt tot uiting in strategische expertiseopbouw, de dienstverlening
en project- en platformontwikkeling.” Die ambitie werd kracht bijgezet door een forse verhoging van
de provinciale middelen voor POM Limburg en een duidelijke bepaling van de missie van de
organisatie.
In die zin kan 2019 als een overgangsjaar beschouwd worden waarin we de nodige tijd hebben
genomen om de POM-werking te analyseren en waar nodig bij te sturen. Vandaar dat we in dit
Jaarverslag bewust hebben gekozen voor een vrij beknopte weergave van de uitgevoerde acties en
projecten in 2019. We hebben het afgelopen jaar bovendien een strategie uitgestippeld om te komen
tot een nieuw actieplan voor de versterking en versnelling van de Limburgse economie, SALKturbo.
POM Limburg neemt samen met het provinciebestuur het voortouw om dit plan in 2020 vorm te geven.
Dat een dergelijk actieplan absoluut nodig en dringend is, bewijzen de grote uitdagingen waarmee
onze Limburgse economie wordt geconfronteerd, zoals de toenemende globalisering en digitalisering
en de evolutie naar een koolstofarme economie. De economische crisis ten gevolge van het
coronavirus heeft recent de ‘sense of urgency’ nog enorm versterkt.
De versterkte werking van POM Limburg zal in 2020 concrete vorm krijgen met doelgerichte projecten
die het verschil maken voor onze economie, met nog meer kennis over hoe ons economisch weefsel
functioneert en met een verbeterde dienstverlening aan de lokale besturen en andere stakeholders.
Door onze krachten te bundelen zullen we als provincie ook na deze economische tegenslag terug
opveren!

Tom Vandeput
Gedeputeerde voor Economie
Voorzitter POM Limburg
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1. Ruimtelijke Economie
POM Limburg ondersteunt de ontwikkeling en vernieuwing van voldoende en kwalitatieve ruimte voor
bedrijvigheid in Limburg. POM Limburg maakt studies, geeft advies, stimuleert samenwerking tussen
bedrijven, creëert randvoorwaarden voor een goed ondernemersklimaat en participeert in
bedrijfsinfrastructuur.

Activiteiten 2019:
















Ontwikkeling door POM Limburg van het bedrijventerrein Reigervliet Leopolsburg: er
werd in 2019 onderhandeld met Defensie over de verwerving van de gronden in Leopoldsburg.
Omdat er geen akkoord gevonden werd, is beslist om de gerechtelijke onteigeningsprocedure
op te starten om de gronden in 2020 te kunnen verwerven.
In Sint-Truiden wordt aan de uitbreiding van het bedrijventerrein Brustem gewerkt.
Droneport vormt een belangrijk onderdeel van dit bedrijventerrein. In 2019 verleende het
Directiecomité POM zijn akkoord voor het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst met
Droneport NV voor de gebiedsontwikkeling regionaal bedrijventerrein Brustem. De taak van
POM omvat in hoofdzaak de verdere grondverwerving, in eerste instantie door middel van
minnelijke verwerving, en in tweede instantie door onteigening.
De ontwikkelingsmogelijkheden voor de uitbreiding van het bestaande regionale terrein
Opglabbeek werden verder onderzocht. Er werd onderhandeld met de gemeente en
eigenaars over de ontwikkeling van het gebied.
Voor de ontwikkeling van het terrein Nieuwe Bunders in Maasmechelen heeft de POM
vorig jaar de onderhandelingen opgestart voor de minnelijk verwerving van de percelen binnen
het onteigeningsplan. Na verzoek tot zelfrealisatie door de privé-ontwikkelaar is een
overeenkomst voor de gebiedsontwikkeling tot stand gekomen met een afsprakenkader dat
de termijnen, voorwaarden en middelen van de ontwikkeling in detail bepaalt. Zo kan een
integrale, tijdige en kwaliteitsvolle ontwikkeling van het volledige projectgebied worden
gerealiseerd, waarbij de socio-economische belangen van provincie en gemeente worden
gewaarborgd.
Op het bedrijventerrein Ravenshout wordt in 2019 nieuwe bewegwijzering geïnstalleerd.
POM heeft hiervoor een subsidiedossier bij VLAIO ingediend en trekt dit project. De
signalisatiewerken van ‘Poort West-Limburg’ zijn in de herfst van 2019 opgestart en zullen in
het voorjaar van 2020 worden opgeleverd.
De studie voor het revitaliseringsproject van Europark in Houthalen-Helchteren werd in
2019 stopgezet omwille van het complex project Noord-Zuid verbinding en de onzekerheid
over het definitieve traject ervan.
Binnen het GIS-bedrijventerreinen werd achterhaald waarom bepaalde percelen op de
Limburgse bedrijventerreinen onbenut waren. Dit maakt het mogelijk om concrete acties te
bepalen van hoe deze percelen wel op de markt kunnen komen. Van de niet-beheerde
terreinen werd een rangschikking gemaakt op welke terreinen het meeste ruimtewinst
gecreëerd kon worden. POM Limburg screende 50 bedrijventerreinen op footprint,
bezettingsgraad, leegstand, … om zo tot een top 20 van terreinen te komen met het meeste
potentieel. Dit project loopt met steun van het Vlaams Agentschap Ondernemen en Innoveren.
Binnen het project Smart Energy Link, in het bijzonder de case rond het warmtenet op
Thor Park, werd een studiebureau aangesteld dat in 2020 een engineeringstudie zal uitvoeren
om de bestaande gebouwen IncubaThor en Thor Central aan te sluiten op het warmtenet.
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Ontwikkelen van nieuwe online dashboards: via de POM-website kunnen 2 dasboards
geraadpleegd worden. Het bestaande heeft een update gekregen en daarnaast werd een nieuw
dashboard ontwikkeld dat de evolutie in de tijd weergeeft van bedrijventerreinen in Limburg.
De dashboards zijn te raadplegen via de website van POM Limburg (bij het thema ‘Ruimte’).
Thematische newsletter bedrijventerreinmanagement: het interprovinciale
Kennisnetwerk Bedrijventerreinmanagement (waar POM Limburg deel van uitmaakt) heeft in
2019 zes nieuwsbrieven en twee flashberichten verstuurd naar de bedrijventerreinverenigingen, ondernemingsclubs, lokale overheden en andere relevante stakeholders.
Ontwikkeling van ‘The Locator 2.0’: de samenwerkingsovereenkomst tussen de
Euregionale partners (waaronder POM Limburg) is verlengd voor 4 jaar zodat ‘The Locator’
online én actueel zal blijven.
POM Limburg zette in 2019 haar participaties in bedrijfsinfrastructuur verder. Voor de
4 bedrijvencentra en 6 doorgangsgebouwen van de NV Bedrijvencentra Limburg werd de
strategische herpositionering verdergezet met het oog op aandelenoverdracht ten gunste van
een overnemer. Voor de NV Wetenschapspark Limburg en de NV Life Sciences werd een
strategische heroriëntering onderzocht. Voorts participeert de POM aan de beheersstructuren
van de NV Campus Energyville en van de bedrijventerreinen Zwartberg, Waterschei
(Wetenschapspark) en Brustem Industriepark, onder meer door een participatie in de NV
Droneport.
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2. Kenniscel
POM Limburg biedt met haar Kenniscel belangrijke ondersteuning voor de beleidsvorming op
provinciaal en lokaal niveau. Daarnaast is het een prominent aanspreekpunt voor gemeentebesturen
en sociaaleconomische actoren die op zoek zijn naar objectieve en betrouwbare sociaaleconomische
parameters. Tenslotte is de Kenniscel van POM Limburg de neutrale draaischijf voor afstemming en
informatie-uitwisseling rond sociaaleconomisch onderzoek binnen en over Limburg.

Activiteiten 2019:

















POM Limburg ontwikkelde in 2019 overzichtelijke sectorfiches die voor de 8
speerpuntsectoren uit de POM-werking de belangrijkste economische prestaties weergeven
en vergelijken in de tijd en met Vlaanderen. Bovendien werd er een handige fiche opgemaakt
met een sectoraal overzicht voor de hele Limburgse economie.
De Limburgradar, die een actuele en objectieve stand van zaken van de Limburgse economie
geeft, verscheen ieder kwartaal. Eind 2019 werd een aanbestedingsprocedure uitgeschreven
voor de ontwikkeling van een digitale tool voor de Limburgradar. Die zal in 2020 vorm krijgen.
Het online dataplatform Limburg in Cijfers ging in 2019 op in het interprovinciale platform
Provincies in Cijfers. POM Limburg neemt deel aan de werkgroep Economie en is
leverancier en toezichthouder van een groot aantal economische data in dit platform en
coördineert de interprovinciale verwerving van RSZ- en RSVZ-data.
De Kenniscel van POM Limburg beantwoordde in 2019 een 70-tal vragen (zowel extern
als intern) naar specifieke sociaaleconomische gegevens.
De sectoranalyses van POM Limburg geven een gedetailleerd beeld van de economische
prestaties van een bepaalde sector in Limburg. In 2019 werden analyses opgemaakt voor de
logistiek & groothandel (met actualisering in 2020) en voor IT Services & Software en werd
gestart met een analyse van de Energiesector.
Naast sectoranalyses maakt POM Limburg ook themagerichte analyses op rond bepaalde
economische indicatoren of thema’s. In 2019 gebeurde dat o.a. voor bruto toegevoegde
waarde en arbeidsproductiviteit, groeipad ondernemerschap, innovatie-indexen,…
POM Limburg publiceerde afgelopen jaar op frequente basis via haar website en
socialemediakanalen een ‘Cijfer in de Kijker’. Het opvallende, economisch gerelateerde en
actuele kerncijfer wordt telkens voorzien van een bondige duiding en indien mogelijk een link
naar meer gedetailleerd cijfermateriaal over dat onderwerp.
In 2019 sloot POM Limburg een samenwerkingsovereenkomst af met de UHasselt voor het
uitvoeren van een ‘vergelijkende studie van de sectorale arbeidsmarktdynamiek in
Limburg – Invloed op lokale economische prestaties en samenhang met Belgische
handelspositie op internationale markten’. De studie moet antwoorden bieden op drie centrale
onderzoeksvragen: (1) Hoe wijzigde de sectorale verdeling van de tewerkstelling in Limburg in
de voorbije jaren (o.a. door invloed van de sluiting van Ford Genk); (2) Welke impact hebben
deze veranderingen op de evolutie van tewerkstelling, bruto toegevoegde waarde,
arbeidsproductiviteit, loonmassa, investeringen; (3) Wat is de impact van deze evoluties op de
internationale handelspositie van de Limburgse maaksector. De oplevering van de studie is
voorzien in 2020.
POM Limburg organiseerde in 2019 drie bijeenkomsten van de Expertengroep
Economische Kennis Limburg. Dankzij de participatie van verschillende kennisinstellingen
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aan de Expertengroep kan het economisch onderzoek over Limburg optimaal op elkaar
afgestemd en aangevuld worden. Voorzitter is prof. Piet Pauwels van UHasselt.
Permanente dataverzameling en –verwerking van een groot aantal sociaaleconomische
indicatoren, o.a. weergegeven in een handig dashboard.
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3. Platform- en projectwerking sectoren
POM Limburg organiseert interactie tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid (triple helix) rond
8 speerpuntsectoren die van groot belang zijn voor de huidige en toekomstige Limburgse economie,
nl. logistiek, maakeconomie, energie, creatieve economie, digitale economie (ICT), zorgeconomie,
bouw, circulaire economie. De interactie verloopt enerzijds binnen de platformwerking waar kennis
gedeeld wordt, gedachten worden uitgewisseld en acties op elkaar worden afgestemd en anderzijds
door samenwerking aan projecten ter ondersteuning en versterking van de sector in Limburg. Voor
bouw en digitale economie zijn er voor 2019 geen noemenswaardige activiteiten te vermelden.

3.1

Logistiek

POM Limburg wil de competitiviteit van de Limburgse bedrijven op het vlak van logistiek verhogen en
Limburg profileren als aantrekkelijke vestigingslocatie voor bijkomende logistieke activiteiten met hoge
toegevoegde waarde. De acties worden mede gestuurd vanuit het Logistiek Platform Limburg (LPL).

Activiteiten 2019:







Smart Port Limburg, het economische hefboomproject van het LPL en POM Limburg, heeft
als missie om het logistieke DNA van Limburg te versterken en zo een gunstig
investeringsklimaat en bijkomende duurzame werkgelegenheid in Limburg te creëren. Een
studie, die einde 2018 werd afgerond, werd in 2019 verder verdiept. Er werd o.a. onderzocht
of er een samenwerking en complementariteit mogelijk is met een gelijkaardig initiatief
Log!Ville binnen de Vlaamse speerpuntcluster VIL. Een eerste aanzet tot visie op die
samenwerking werd opgesteld. De initiële branding van Smart Port Limburg, o.a. via stand
deelname op de beurs “Transport & Logistik” in München (juni 2019), is van start gegaan.
De uitrol van de pool voor magazijnmedewerkers via een werkgeversgroepering is in
2019 gestopt wegens te weinig interesse van de betrokken bedrijven.
Het Interreg Vlaanderen – Nederland projectvoorstel ‘LogistiekLerenZonderGrenzen’ is
gestart in 2019. Het doel is om een grensoverschrijdend (Belgisch en Nederlands Limburg)
opleidingsprogramma te ontwikkelen en uit te rollen voor de brede en duurzame inzetbaarheid
van hoogopgeleide logistieke werknemers op bachelor niveau. Het project wordt getrokken
door PXL en Fontys (Venlo, NL) en ondersteund door POM Limburg. De eerste stap in dit
project is een grondige analyse van de noden bij bedrijven én onderzoek naar ontwikkelingen
& nieuwe technologieën die de komende jaren een belangrijke impact in het logistieke
bedrijfsleven zullen hebben. Vervolgens wordt onderzocht hoe dit de kennis en competenties
van (toekomstige) medewerkers zal veranderen. Een rapport omtrent deze eerste stap wordt
begin 2020 uitgebracht.
In het kader van het SALK-project ‘Transitie naar gespecialiseerde logistiek’ willen
VOKA en POM Limburg de Limburgse bedrijven ondersteunen in de ontwikkeling van nieuwe
concepten en bedrijfsmodellen voor e-commerce en e-fulfilment. Twee concepten werden
ontwikkeld die tijdens het slotevent van het EFRO-project in december werden voorgesteld.
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3.2

Maakeconomie

De kernvraag voor de Limburgse maakeconomie is hoe we Limburg als regio attractief kunnen maken
en houden voor maakbedrijven om zich hier te vestigen en verder te groeien binnen de huidige context
van wereldwijde trends, zoals globalisering, demografische veranderingen, klimaatverandering,
digitalisering, etc. POM Limburg wil een ondersteunende en faciliterende rol opnemen in de transitie
naar Industrie 4.0. Hierbij dient gestreefd te worden naar de creatie van een ecosysteem waarin
verschillende spelers met elkaar samenwerken en elkaar ondersteunen om op een versnelde manier
die transformatie te kunnen realiseren. Het is vanuit die achtergrond dat POM Limburg in 2018 van
start is gegaan met een Platform Maak Limburg.

Activiteiten 2019:






In 2019 is er een visie opgesteld door het Platform Maak Limburg voor de Limburgse
Maakeconomie. Deze visie zal als toetsing worden gebruikt om nieuwe en bestaande
activiteiten te evalueren op het vlak van relevantie en impact.
POM Limburg heeft een aantal Pop-ups georganiseerd onder de titel “Mee met de nieuwe
maak”. De pop-ups bestonden telkens uit een gevarieerd weekprogramma. De editie NoordLimburg vond plaats van 3 t.e.m. 7 juni, de editie Maasland van 25 t.e.m. 29 november 2019.
Hiervoor werd nauw samengewerkt met maakbedrijven uit de regio’s en de stakeholders uit
het Platform Maak Limburg.
Er is een betekenisvolle bijdrage geleverd aan het definiëren van een totaalconcept voor een
maakcampus die als katalysator kan dienen voor de transitie naar Industrie 4.0 bij de
Limburgse maakbedrijven.
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3.3

Energie

Energieonderzoek en energie-innovatie zijn van cruciaal belang voor de competitieve toekomst van de
Limburgse industrie. Het energiebeleid wordt almaar meer afgestemd op groene energiebronnen, de
ontwikkeling van nieuwe netwerkconcepten, het intelligent beheer van energienetwerken, de efficiënte
productie en distributie van energie, de ontwikkeling van nieuwe innovatieve diensten op energievlak,
… Deze evolutie biedt nieuwe kansen voor innovatief ondernemerschap, dat de economische groei
kan stimuleren. Samen met diverse andere actoren wil POM het nodige kader scheppen om nieuwe
energie-bedrijvigheid alle groeikansen te bieden in Limburg.

Activiteiten 2019:








Opstart project ‘groene waterstofregio Limburg’ met als doel om van Limburg een
voortrekker te maken in de ontwikkeling van waterstoftoepassingen en om bijhorende
bedrijvigheid naar Limburg te halen. Bedoeling is om in de regio’s Beringen en Genk telkens
een ecosysteem van bedrijven op te zetten voor de productie van groene waterstof, de
distributie ervan en het verbruik in mobiliteitstoepassingen. In een eerste fase werden, door
overleg met gespecialiseerde bedrijven, kennis en ervaringen vanuit de markt verzameld. POM
Limburg werd ook lid van de Power-to-gas cluster, een bedrijvencluster die inzet op
kennisuitwisseling, validatie van businessmodellen, demonstratieprojecten en netwerking. Na
veelvuldig overleg en de opmaak van een business case bleek de productie van groene
waterstof in Genk onvoldoende rendabel. Het pilootproject wordt verder uitgewerkt, maar
zonder de lokale productie van groene waterstof.
POM Limburg werd lid van Flux50, de Vlaamse speerpuntcluster voor energie. Flux 50 brengt
bedrijven uit drie sectoren – energie, ICT en bouw - samen om te werken aan innovatieve
totaaloplossingen en concrete marktdoorbraken.
Op 23 september 2019 ging het Limburgs EnergiePlatform van start onder het
voorzitterschap van Ludo Kelchtermans. Voorafgaand aan de start van het platform werd een
brede bevraging uitgevoerd bij de Limburgse stakeholders over hun verwachtingen van het
platform. In november kwam een werkgroep samen om, aan de hand van Lego Serious Play,
een missie en visie voor het Limburgs EnergiePlatform te bepalen. Deze werkgroep werd
begeleid door Flux50.
Voorbereiding van het project ‘Slim Genk Zuid’ i.s.m. Encon, Luminus, TeaMWise, Loyens
& Loeff, EnergyVille voor de aanvraag van subsidies bij Flux50. Het project voorziet een
haalbaarheidsstudie over de transitie van een traditioneel industriepark op vlak van energie
naar een slim minigrid waar energie (incl. warmte) wordt uitgewisseld tussen bedrijven en waar
plaats is voor de (collectieve) opslag van energie en transformatie tussen verschillende
energievormen. Uiteindelijk doel is haalbare businessmodellen, op financieel, juridisch en
technisch vlak, die uitgerold kunnen worden, eerst in Genk-Zuid en daarna in de rest van
Limburg/Vlaanderen. Helaas werd de subsidieaanvraag niet goedgekeurd.
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3.4

Creatieve economie

Creativiteit is uitgegroeid tot een economische succesfactor voor kwaliteitsverbetering, innovatie en
winstgevendheid. Bedrijven die creativiteit introduceren in hun strategie onderscheiden zich van hun
concurrenten op meerdere vlakken. Samenwerkingen met andere actoren, zoals kennisinstellingen en
creatievelingen, kunnen hierin een cruciale rol spelen. Om de Limburgse creatieve economie extra
ondersteuning en groeikansen te bieden, is het in eerste instantie noodzakelijk om vanuit een
platformwerking nog meer nieuwe verbindingen te creëren met de meer traditionele economische
sectoren.

Activiteiten 2019:








De matching tool ‘Meet The Youngsters’ werd afgestemd met de noden van het CLIP,
VDAB Limburg en VKW Limburg en werd geïntroduceerd bij de kennisinstellingen. Het project
werd overgeheveld naar de dienst Arbeidsmarkt van de Provincie Limburg.
Om Educational Technology te introduceren bij Limburgse bedrijven werden 2 ‘EduTech
1-on-1 sessies’ georganiseerd waarbij 6 bedrijven 1-op-1 gesprekken voerden met
kennisinstellingen en VLAIO over het concreet toepassen van technologieën als Virtual en
Augmented Reality en serious gaming in hun bedrijf. In het najaar van 2019 werd het ‘EduTech
Café’ georganiseerd waarin o.a. 5 bedrijven getuigden over het gebruik van technologieën op
de werkvloer en 75 deelnemers technologieën konden uitproberen in de demo-ruimte.
Voorbereiden en uitschrijven van het Interreg Euregio Maas-Rijn project ‘SMEs Full
STREAM Ahead!’, waarin interdisciplinaire samenwerking tussen creatievelingen,
technologen en (mature) bedrijven wordt gestimuleerd met focus op circulaire economie
(gebruik van reststromen). Het project is in uitvoering vanaf 1 januari 2020.
Het Creative Limburg Innovation Platform (CLIP) kwam 4x samen in 2019.
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3.5

Zorgeconomie

De zorgsector is uitgegroeid tot een uitermate belangrijke maatschappelijke en economische sector in
Limburg met een substantieel aandeel in de Limburgse tewerkstelling. Bovendien tonen verschillende
studies aan dat er ook in de komende jaren een grote nood is aan voldoende gekwalificeerd personeel.
Een groot aantal van de huidige werkkrachten in de sector gaat in de komende jaren immers met
pensioen. Door de toenemende vergrijzing neemt ook de vraag naar zorg toe. Een bijkomende
uitdaging voor de sector is dat de zorgverlening evolueert van een aanbodgestuurd naar een
vraaggestuurd model.

Activiteiten 2019:







In het kader van de digitalisering van de zorgsector werden 2 ESF-projectvoorstellen
uitgewerkt, waarvan 1 werd goedgekeurd nl. het updaten van opleidingen ‘omgaan met agressie
op de werkvloer’ door de introductie van Technology Enhanced Learning. De 1e fase van het
project is in uitvoering. Daarnaast werd een brainstormsessie georganiseerd rond de
ontwikkeling van taalonafhankelijke instrumenten ter bevordering van de interactie tussen
ouderen en hun zorgverleners wat resulteerde in de voorbereiding van het Interregprojectvoorstel PictoPower (indiening 2020).
EFRO-dossiers ziekenvervoer en digitalisering zorg: gezien de uitzonderlijke procedure
in verband met het verwerven van de status ‘Diensten van Algemeen Economisch Belang’
alsmede de door de Managementautoriteit van EFRO Vlaanderen gevraagde pre-audit door
Audit Vlaanderen en tenslotte de invulling van bijkomende goedkeuringsvoorwaarden, zijn deze
projecten de facto pas in december 2019 opgestart kunnen worden.
POM Limburg werkte mee aan verschillende toeleidingsprojecten ter promotie van de
zorgsector en –beroepen, zoals de Zorgberoepenrally, Doedag en Ondernemers voor de klas.
POM Limburg organiseerde in 2019 regelmatige samenkomsten van de overlegplatformen
LPWO (Limburgs Platform Woonzorgcentra en Onderwijs), LPZO (Limburgs Platform
Ziekenhuizen, Thuiszorg en Onderwijsinstellingen Verpleegkunde) en OKA (Werkgroep
Opleiding-Kennis-Arbeidsmarkt). Binnen deze platformen werd o.a. samengewerkt aan een
uniform stagecontract in de Limburgse ziekenhuizen en aan het meetinstrument kwasta.be ter
opvolging van de kwaliteit van stages in woonzorgcentra. Binnen deze platformen werd tevens
gebrainstormd rond de ESF- en EFRO-projecten en werden de toeleidingsprojecten
geëvalueerd.
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3.6

Circulaire economie

Circulaire economie is een economisch en industrieel systeem dat erop gericht is om producten, hun
componenten en grondstoffen zo lang mogelijk in het systeem te laten circuleren en tegelijkertijd de
kwaliteit van hun gebruik te waarborgen. Door de toenemende bewustwording rond de
klimaatproblematiek en de groeiende nood aan het duurzaam gebruik van grondstoffen en producten,
is de transitie naar een circulaire economie noodzakelijk en urgent. Bovendien biedt de circulaire
economie tal van nieuwe economische opportuniteiten. Samen met andere partners wil POM Limburg
hierin het voortouw nemen.

Activiteiten 2019:








POM Limburg ondersteunde de UHasselt bij de communicatie en het werven van studenten
bij de lancering van de eerste Postgraduaat Circulaire en biogebaseerde economie in maart
2019.
Op 19 juli 2019 organiseerde POM Limburg de ontbijtsessie ‘Ontdek de
subsidiemogelijkheden voor circulair ondernemen’ i.s.m. Vlaanderen Circulair, GreenVille,
VLAIO, Cleantech Flanders en provincie Limburg (60 deelnemers).
Op 24 september ging het Limburgs Platform voor Circulaire Economie van start onder
het voorzitterschap van Kris Asnong (algemeen directeur Greenville). Dit platform is een
transitie en verderzetting van het werk van de Cleantech Community Limburg en brengt
bedrijven, kennisinstellingen en overheidsorganisaties samen.
Op 30 oktober 2019 vond het event ‘Circulaire economie en duurzaam ondernemen’
plaats in Thor Central. Dit event werd georganiseerd door de 7 coördinatoren sociale
economie van 32 Limburgse gemeenten. Het event werd mede mogelijk gemaakt dankzij de
steun van Vlaanderen en de Provincie Limburg en kreeg de medewerking van o.a. POM
Limburg.
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4. Streekwerking
POM Limburg wil de lokale besturen en sociale partners maximaal betrekken in haar werking en in de
provinciale sociaaleconomische beleidsuitvoering. Dat gebeurt o.a. via haar beheerraden, maar ook
door overleg in de SERR en door het ESF-project LIRES.

4.1

ESF-project LIRES

Het LIRES ESF-project heeft als doel om via strategische hefboomprojecten de economisch-stedelijke
draagkracht van de Limburgse regio’s te versterken. De aandacht ging in 2019 naar de verdere
verkenning en conceptualisering van de gekozen hefboomprojecten met inspraak van de steden en
gemeenten via burgemeestersoverleg en naar de overheveling van de projecten naar de bevoegde
Limburgse gedeputeerden en stakeholders.

4.2

SERR Limburg

De Sociaal-Economische Raad van de Regio bestaat uit vertegenwoordigers van de
werkgeversorganisaties VOKA-KvK Limburg, UNIZO Limburg en Boerenbond Limburg en van de
werknemersorganisaties ACV, ACLVB en ABVV. SERR Limburg volgt het arbeidsmarktbeleid op,
faciliteert de dialoog tussen de sociale partners omtrent arbeidsmarkt gebonden thema’s en verstrekt
advies inzake arbeidsmarktthema’s aan diverse overheden. POM Limburg faciliteert de maandelijkse
vergaderingen van SERR Limburg (verslag, secretariaat, locatie,…).
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Bijlagen
Bijlage 1: Samenstelling Raad van Bestuur en Directiecomité POM Limburg
Samenstelling op datum van 15.05.2020
De leden van het Directiecomité worden aangeduid met (*)

Provinciaal gedeputeerde van Economie
Tom Vandeput (*)

CD&V

Voorzitter POM Limburg

Publieke sector
Huub Broers (*)
Ondervoorzitter POM Limburg

N-VA

Raf Truyens (*)

CD&V

Luc Wouters

CD&V

Stefan Govaerts

CD&V

Leo Joosten (*)

Vlaams Belang

Danny Deneuker

sp.a

Frank Dewael (*)

Open VLD

Marleen Kaufmann (*)

CD&V

Anniek Nagels

CD&V

Jean-Paul Peuskens (*)

sp.a

Marc
OnderVereecken

N-VA

Ismail Ayed

N-VA

Werkgeversorganisaties
Hendrik Essers

VOKA-KvK Limburg

Karin Van De Velde

VOKA-KvK Limburg

Johann Leten (*)

VOKA-KvK Limburg

Geert Lambrechts (*)

UNIZO Limburg

Ruben Lemmens

VKW Limburg
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Peter Bruggen (*)

Boerenbond

Werknemersorganisaties
Jean Vranken (*)

ACV Limburg

Peter Kunnen (*)

ACV Limburg

Bart Gerets

ACV Limburg

Dirk Coninckx

ACV Limburg

Rohnny Champagne

ABVV Limburg

Pierre Vrancken (*)

ABVV Limburg
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Bijlage 2: Samenstelling Algemene Vergadering vzw ERSV Limburg
Samenstelling op datum van 15.05.2020

Naam

Functie

Organisatie/bestuur

Gedeputeerde

Provincie Limburg

Voorzitter

ACV Limburg

Marc Penxten

Burgemeester

Alken

Jo Santermans

Schepen

As

Stijn Van Baelen

Burgemeester

Bocholt

Danny Deneuker

Schepen

Borgloon

Liesbeth Van der Auwera

Burgemeester

Bree

Hugo Leroux

Schepen

Diepenbeek

Toon Vandeurzen

Schepen

Genk

Patrick Lismont

Burgemeester

Gingelom

Nico Engelen

Schepen

Ham

Marie-José Cuyvers

Schepen

Hamont-Achel

Rik Dehollogne

Schepen

Hasselt

Nele Lijnen

Schepen

Hechtel-Eksel

Jef Verpoorten

Schepen

Houthalen-Helchteren

Peter Nies

Schepen

Kinrooi

Marleen Kauffmann

Schepen

Leopoldsburg

Dirk Vanderhoydonks

Schepen

Lommel

Lode Ceyssens

Burgemeester

Oudsbergen

Raf Drieskens

Schepen

Pelt

Dries Deferm

Burgemeester

Nieuwerkerken

Voorzitter
Tom Vandeput
Ondervoorzitter
Jean Vranken
Gemeentebesturen
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Sigrid Cornelissen

Schepen

Peer

Guy Kersten

Schepen

Riemst

Jo François

Schepen

Sint-Truiden

Stefan Govaerts

Schepen

Tessenderlo

Huub Broers

Burgemeester

Voeren

Els Robeyns

Burgemeester

Wellen

Gedeputeerde

Provincie Limburg

Jean Vranken

Voorzitter

ACV Limburg

Pierre Vrancken

Voorzitter

ABVV Limburg

Johann Leten

Gedelegeerd Bestuurder

VOKA-KVK Limburg

Peter Bruggen

Provinciaal secretaris

Boerenbond Limburg

Bart Lodewyckx

Directeur

UNIZO Limburg

Provinciebestuur
Tom Vandeput
Sociale partners
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Bijlage 3: Samenstelling Raad van Bestuur vzw ERSV Limburg
Samenstelling op datum van 15.05.2020

Naam

Functie

Organisatie / bestuur

Gedeputeerde

Provincie Limburg

Voorzitter

ACV Limburg

Danny Deneuker

Schepen

Borgloon

Nico Engelen

Schepen

Ham

Jo François

Schepen

Sint-Truiden

Raf Truyens

Provincieraadslid

Provincie Limburg

Leo Joosten

Provincieraadslid

Provincie Limburg

Ine Berben

Stafmedewerker studiedienst

ACV Limburg

Pierre Vrancken

Voorzitter

ABVV Limburg

Johann Leten

Gedelegeerd Bestuurder

VOKA-KVK Limburg

Peter Bruggen

Provinciaal secretaris

Boerenbond Limburg

Bart Lodewyckx

Directeur

UNIZO Limburg

Voorzitter
Tom Vandeput
Ondervoorzitter
Jean Vranken
Gemeentebesturen

Provinciebestuur

Sociale partners
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