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DUURZAAM VLAAMS-BRABANT
KLAAR VOOR KLIMAATNEUTRALITEIT EN 
RUIMTELIJKE UITDAGINGEN

IEDEREEN OP DE FIETS

Mobiliteit is misschien wel de allergrootste uitdaging voor 
onze regio. Transport is goed voor 43,9% van de CO2 uit-
stoot1. Door in te zetten op de fiets voor woon-werk en 
woon-schoolverkeer halen we de CO2 uitstoot naar bene-
den en bieden we een oplossing voor de fileproblemen in 
onze regio. We zetten - samen met onze partners - in op 
infrastructuur met de duidelijke ambitie om deze bestuurs- 
periode 100 km bijkomende fietssnelwegen en aanlig-
gende fietsroutes te realiseren. (€ 73,6 mio).

DUURZAAM RUIMTEGEBRUIK

Via een participatief proces met burgers, bestuurders en het 
middenveld ontwikkelen we het Beleidsplan Ruimte voor 
Vlaams-Brabant. Het plan moet definitief landen in 2021. In 
het beleidsplan staan de krijtlijnen voor het duurzame ruim-
tegebruik van de toekomst. In ons omgevingsbeleid trekken 
we deze inzichten verder door. De inzichten worden uitge-
dragen en toegepast in gebiedsgerichte aanpak, zoals o.m. 
de door Vlaanderen erkende Strategische Projecten.

Aan de klimaatdoelstellingen werken we samen: mobiliteit, ruimtelijke ordening, duur-
zaam wonen, milieuzorg… Met onze grondgebonden bevoegdheden zijn we als provin-
ciebestuur ideaal geplaatst om deze uitdaging op te pakken.

1. Nulmeting 2011 | Departement Omgeving, VITO-studie ‘Ondersteuning Burgemeestersconvenant’

VLAAMS-BRABANT, KRUISPUNT VAN VELE WERELDEN

Al 25 jaar bewijst de provincie haar meerwaarde voor de regio. De kracht van de provincie was van 
bij het begin het luisteren naar de ideeën, de zorgen én de oplossingen die van onder uit komen. Nu 
de Vlaamse regering de provincie bestuurlijke rust gunt, kunnen we ons helemaal focussen op onze 
grote rol van streekmotor. Als thuis voor 17,36% van de Vlamingen en met een groei van 100.000 
inwoners per 15 jaar wordt Vlaams-Brabant demografisch steeds belangrijker.

In 2020-2025 willen wij vier uitdagingen aanpakken:

1.  Duurzaam Vlaams-Brabant, klaar voor klimaatneutraliteit en   
ruimtelijke uitdagingen.

2. Ondernemend Vlaams-Brabant, in een globaliserende context.

3.  Slim Vlaams-Brabant, dat innoveert en investeert in toekomst en 
mensen.

4. Vlaams-Brabant, fier op haar eigenheid en troeven.

Bart Nevens, gedeputeerde voor onderwijs, omgevingsvergunningen (dossiers in eerste aanleg voor 
arrondissement Leuven), communicatie, Vlaams beleid, waterlopen, wonen, Vlabinvest, milieu, duur-
zaamheid, dierenwelzijn, personeel en tuchtzaken, organisatie en planning, sociale dienst, gebou-
wen en patrimonium, facilitair beheer, mobiele ploegen, Noord-Zuidwerking, tekenkamer

Tom Dehaene, gedeputeerde voor erfgoed, mobiliteit, pivo, internationalisering, omgevingsver-
gunningen (eerste aanleg en dossiers in beroep voor arrondissement Halle-Vilvoorde), welzijn op 
het werk IDPB, Slimme regio, Steunpunt data & analyse, buurt- en voetwegen arrondissement 
Halle-Vilvoorde en Leuven, juridische dienst, Provinciaal Comité ter Bevordering van de Arbeid, 
informatiebeleid

Ann Schevenels, gedeputeerde voor economie en innovatie, Europees Fonds voor Regionale Ont-
wikkeling, ruimtelijke planning, Vera, informatica en informatieveiligheid, uitleendienst, Provinciedo-
meinen en recreatie, omgevingsvergunningen (organisatorische aspecten en dossiers in beroep voor 
arrondissement Leuven)

Monique Swinnen, gedeputeerde voor toerisme, streekproducten, landbouw, Proefcentra - Pamel 
en Herent, Platteland, Europa, financiën, griffie en protocol

Lodewijk De Witte, provinciegouverneur

Marc Collier, provinciegriffier

We brengen als streekmotor alle spelers bij elkaar voor 
een betere afstemming tussen de verschillende vervoers-
wijzen. Zo werken we de komende jaren verder aan het 
project Regionet Leuven (€ 0,7 miljoen), doen we on-
derzoek naar de optimale inplanting van mobipunten (€ 
180.000) en investeren we mee in de inrichting ervan in 
heel de provincie (€ 500.000). We investeren mee in het 
knooppunt Station Diest(€ 410.000) en de stationsomge-
ving Haacht (€ 200.000)
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DUURZAAM, ENERGIEZUINIG EN   
BETAALBAAR WONEN

Vlaams-Brabant is de duurste provincie om te wonen. Daar-

om gaat flink wat provinciegeld naar maatregelen om kwa-

litatief wonen in onze provincie betaalbaar(der) te maken. 

We voeren onze engagementen uit t.a.v. de sociale huisves-

tingsmaatschappijen (€ 7,8 miljoen) en de sociale verhuur-

kantoren (€ 6 miljoen). Met Vlabinvest gaan we met huur- 

en koopwoningen de strijd aan tegen de verdringing in de 

Vlaamse Rand (€ 25,9 miljoen).

Via Vlabzorginvest proberen we de achterstand in te halen in 

welzijnsvoorzieningen in onze provincie (€ 2,5 miljoen/jaar).

Het energieverbruik in woningen is goed voor 30% van de 

CO2 uitstoot2. Via kennisopbouw, samenaankoop en gerich-

te subsidies pakken we het soms verouderde patrimonium 

aan. Voor kansengroepen gaan we nog een stapje verder en 

nemen we zelf de regie van de renovatie in handen via het 

rollend fonds ‘bouwblokrenovatie/subsidieretentie’. Twee 

jaar geleden begonnen we hiermee in Tienen. De komende 

drie jaar pakken we in 16 gemeenten telkens 10 woningen 

aan. (€ 61 miljoen)

WATERBEHEER

De provincies zijn samen de grootste waterloopbeheerder 

van Vlaanderen. In Vlaams-Brabant staan we in voor het 

dagelijks onderhoud van meer dan 1.400 km waterlopen 

van 2de categorie (€ 23,3 miljoen).

In Vlaanderen zal het in de zomer vermoedelijk minder vaak 

regenen maar zullen de hevige onweders extremer zijn en 

vaker voorkomen. In de winter zal de neerslag in zijn totali-

teit toenemen. Hierdoor wordt de bestrijding van water- en 

modderoverlast nog belangrijker en moeten we rekening 

houden met periodes van langdurige droogte.

Om hierop een antwoord te bieden willen we deze legisla-

tuur 12 investeringsprojecten realiseren waarbij er ruimte 

voor water wordt gecreëerd en er ingezet wordt op een 

verhoging van de biodiversiteit. 

De sterk hellende akkers in onze provincie zijn gevoelig voor 

erosie. Onze erosiecoördinatoren staan 36 gemeenten bij in 

hun strijd.

KLIMAATBESTENDIG EN BIODIVERS

Onze ecosystemen gaan verder achteruit en de fragmen-

tering van onze open ruimte neemt verder toe.3  Daarom 

zetten we extra in op het beschermen van open ruimte. We 

versterken de blauw-groene netwerken door (her)inrichting 

en adequaat beheer door de provincie, het Steunpunt Bos 

en de Regionale Landschappen. We werken ook nauw sa-

men met natuurverenigingen en gemeenten (€ 17,5 miljoen). 

Uit de nulmeting blijkt dat Vlaams-Brabant in 2011 verant-

woordelijk was voor een uitstoot van 6.249.167 ton CO2. 

De provincieraad heeft op 28 juni 2016 het provinciaal kli-

maatbeleidsplan 2040 goedgekeurd. Het is de leidraad om 

te evolueren naar een klimaatneutraal en klimaatbestendig 

Vlaams-Brabant. De reductie van de CO2-uitstoot en de 

evolutie van de productie van hernieuwbare energie wor-

den voortaan jaarlijks gemonitord.

We zetten als provincie zelf in op hernieuwbare energiepro-

jecten (€ 300.000), warmtenetstudies en het project ‘Op-

gewekt Pajottenland’. We handhaven onze voorbeeldrol: 

we verduurzamen ons patrimonium, ons aankoopbeleid en 

onze eigen verplaatsingen. Zo investeren we deze legisla-

tuur onder meer in een biomassaverbrandingsinstallatie in 

het Proefcentrum Pamel en in performante zonnewering 

voor het Provinciehuis.

We ondersteunen klimaatacties van diverse actoren (€ 8,5 

miljoen). Ook de provinciale noord-zuidwerking richt zich 

op het klimaatbeleid met focus op terreinrealisaties via de 

sporen CO2-reductie, klimaatadaptatie/water en circulair 

bouwen (€ 4,6 miljoen).

2. Nulmeting 2011 | Departement Omgeving, VITO-studie ‘Ondersteuning Burgemeestersconvenant’ 3. Ruimterapport 2018 Vlaanderen

We ondersteunen de gemeenten bij hun klimaatacties 

met kennis en met centen (€ 1,17 miljoen). 64 van de 

65 Vlaams-Brabantse gemeenten ondertekenden in ok-

tober 2019 een (hernieuwd) klimaatengagement. Con-

creet engageren de gemeenten zich om minder CO2 uit 

te stoten, door energie te besparen, het gebruik van 

fossiele brandstoffen af te bouwen, in te zetten op her-

nieuwbare energie en te kiezen voor efficiënte, schone 

technieken. Zij kunnen rekenen op de provinciale exper-

tise om hen te begeleiden bij de opmaak van de volgen-

de generatie klimaatactieplannen (SECAP’s) 
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ONDERNEMEND VLAAMS-BRABANT
IN EEN GLOBALISERENDE CONTEXT

VERSTERKT ONDERNEMEND VERMOGEN

De tewerkstellingsgraad in Vlaams-Brabant ligt hoger dan 
in de rest van Vlaanderen. Toch zijn er nog 25.877 niet-wer-
kende werkzoekenden. Een deel van hen vindt moeilijk 
werk wegens medische, psychische, psychiatrische of so-
ciale redenen. Hen bieden we tewerkstellingskansen in de 
sociale economie. Een ander deel van de groep maken we 
warm voor knelpuntberoepen in de zorg en de logistiek, 
met o.a. het Provinciaal OverlegPlatform Zorgberoepen.

Een wereld in verandering heeft meer dan ooit nood aan 
ondernemers. Daarom blijven we het zelfstandig onderne-
merschap promoten, ook bij jongeren.

Vlaams-Brabant heeft minder oppervlakte voor bedrijven-
terreinen en de prijzen zijn hoog. We snijden zo weinig 
mogelijk open ruimte aan, maar zetten maximaal in op her-
gebruik van bestaande economische ruimte en stedelijke 
herontwikkelingen. De provincie werkt hiervoor samen met 
de Provinciale Ontwikkelings Maatschappij (POM) (€ 6 mil-
joen). We investeren in de strategische projecten Reconver-
sie Vilvoorde-Machelen, Zennevallei en de optimalisatie van 
bestaande bedrijventerreinen zoals in Aarschot. Daarnaast 
ondersteunen we de ondernemer op zoek naar bedrijfruim-
te in Zuidoost-Hageland via het Begeleidingsloket en de de-
tailhandel met een coach.

VLAAMS-BRABANT INTERNATIONAAL  
VERSTERKEN

We bouwen strategische banden uit met Europese focusre-
gio’s als Noord-Brabant en Rhein-Neckar (Duitsland), maar 
ook met het Chinese Chengdu. In samenwerking met over-
heden, bedrijven en kennisinstellingen (triple helix) helpen 
we de partners uit onze regio hun export te optimaliseren. 
We steunen buitenlandse ondernemers bij investeringen in 
onze bedrijven en economie.

LEVENDIGE KERNEN

De toekomst van onze Vlaams-Brabantse gemeenten ligt 
in kwaliteitsvolle kernen. Tegen 2035 groeit onze provincie 
met 50.000 huishoudens. Zij zullen wonen in die kernen. 
Door het wonen te bundelen, voorkomen we dat er overbo-
dige kilometers worden gereden naar de school of naar het 
werk. In die kernen brengen we handel en voorzieningen 
samen en is plaats voor groen en water en voor hernieuw-
bare energie. Het waardevolle patrimonium en de dorps-
gezichten worden een troef. Met haar terreinkennis gaat 
de provincie aan de slag als partner van de lokale besturen.

We stoppen de verdere verlinting van onze provincie en ont-
wikkelen aan de hand van het pilootproject Baanwinkels N10 
een juridisch kader voor inplanting van handelsruimten. 

EUROPESE FONDSEN AANBOREN

Dankzij onze sterke expertise rond de EU-ontwikkelings-
fondsen kunnen we de actoren uit onze regio doeltreffend 
bijstaan om Europese middelen te verwerven voor projec-
ten in onze regio. We ontsluiten zo Europese middelen voor 
Vlaams-Brabantse lokale overheden, het middenveld en het 
onderzoeks- en bedrijfsleven. Met ons reglement co-finan-
ciering van Europese projecten geven we de Vlaams-Bra-
bantse actoren een extra duwtje in de rug om te participe-
ren in Europese projecten.

LEEFBAAR PLATTELAND

Landbouw zorgt voor voedsel en open ruimte. Europese 
plattelandssubsidies verhogen de leefbaarheid van het plat-
teland.

Wij helpen met de professionalisering van een multifuncti-
onele landbouw. 

Het provinciaal Proefcentrum Pamel wordt verder uitge-
bouwd richting bio-landbouw. Het provinciaal praktijkcen-
trum Herent wordt verzelfstandigd in de EVA vzw Praktijk-
punt Landbouw Vlaams-Brabant. Het doet praktijkonderzoek 
rond nieuwe teelten naast witloof. (€ 3,3 miljoen)

We promoten de Korte Keten en Straffe Streek-producten 

van eigen bodem via de vzw Streekproducten.
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SLIM VLAAMS-BRABANT, 
DAT INNOVEERT EN INVESTEERT IN 
TOEKOMST EN MENSEN

INNOVATIEVERMOGEN VERHOGEN

We trekken deze legislatuur € 4,5 miljoen uit voor innova-
tieprojecten en voor ons samenwerkingsverband Smart Hub 
Vlaams-Brabant. Samen met VOKA, KU Leuven, VUB en de 
POM Vlaams-Brabant stimuleren we innovatie, samenwer-
king tussen kennisinstellingen en ondernemingen, en het 
aantrekken van investeringen. We brengen de partners sa-
men, ondersteunen projecten en promoten Vlaams-Brabant 
als unieke kennisregio.

SLIMME REGIO

Als kennisregio zijn we het aan onszelf verplicht om slimme 
oplossingen te zoeken voor maatschappelijke uitdagingen als 
files, vervuiling, klimaatverandering, administratieve lasten… 

Zoiets is niet makkelijk voor kleinere gemeenten. Daarom 
biedt ons autonoom provinciebedrijf VERA ICT-dienstverle-
ning aan gemeenten en neemt de provincie onder het mot-
to ‘Slimme regio’ een regisserende en ondersteunende rol 
op. We werken rond 6 thema’s: toerisme/recreatie, water, 
energie, mobiliteit, economie en slim bestuur. 

We zoeken samen met VERA naar oplossingen voor data-
verzameling, -uitwisseling en -opslag, verwerkende software 
en toepassingen voor die data. Deze legislatuur investeren 
we in het uitrollen van de Slimme Regio (€ 6,7 miljoen). Daar 
komen enkele miljoenen bovenop vanuit het PBE/Fluvi-
us-fonds om de platformen voor open data uit te bouwen.

Het steunpunt Data & Analyse en de website provincies.in-
cijfers.be bieden onderbouwing aan de eigen beleidsbeslis-
singen en aan lokale besturen en andere actoren.

Vlaams-Brabant heeft het hoogste percentage aan hoog opgeleide inwoners4, hogere 
uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling5 en meer tewerkstelling in hoogtechnologische 
sectoren6 dan de rest van Vlaanderen. Die toppositie brengt eigen uitdagingen mee.

PRAKTIJKOPLEIDINGEN VOOR   
HULPDIENSTEN EN BESTUREN

Het PIVO is een gevestigde waarde voor praktijkgerichte op-
leiding voor lokale overheden en hulpdiensten. Binnen de 
specialisatie ‘rijopleidingen & verkeer’ investeren we deze 
legislatuur in de aankoop van een deel van de Bomaco-si-
te (circa 20 miljoen). Dat terrein zal plaats bieden aan een 
uitgebreidere oefeninfrastructuur voor de rijopleidingen en 
de brandweer. De nieuwe schietstand wordt samen met de 
herbestemming van het oude stookgebouw als horecapunt 
voor de omgeving gerealiseerd (€ 5,5 miljoen) en moet ope-
rationeel zijn tegen 2021. Loods 67 wordt verbouwd om 
beter te kunnen inspelen op de behoeften van de brand-
weerschool  (€ 0,5 miljoen ). 

ONDERWIJS

In een kennisregio is het belangrijk dat iedereen mee is. 
Daarom blijven we investeren in onze provinciale scholen De 
Sterretjes Tienen, PISO Tienen en De Wijnpers Leuven. Naast 
diverse investeringen (€ 5 miljoen) komen er nieuwe klaslo-
kalen en serres in De Wijnpers (€ 5,2 miljoen). De didactische 
keuken in het PISO wordt gerenoveerd (€ 2 miljoen).  

In Vlaams-Brabant tellen we meer leerlingen die thuis geen 
Nederlands spreken dat in de rest van Vlaanderen.7 De be-
langrijkste topics in ons flankerend onderwijsaanbod zijn: 
taalondersteuning, aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, ge-
kwalificeerde uitstroom, 21e eeuwse vaardigheden en le-
venslang leren en een bewuste positieve keuze voor STEM, 
beroeps- en technisch onderwijs.

4. 55.5% van de personen tussen 30 en 34 jaar hebben een hogere opleiding, versus 48,1% voor Vlaanderen – Bron Statbel – Enquête naar arbeidskrachten.
5. Bruto binnenlandse uitgaven R&D (2015) in Vlaams-Brabant: 4,24%, in Vlaanderen 2,67% - Bron Eurostat 
6. Loontrekkende tewerkstelling in hoog technologische sectoren (t.o.v. totaal) (2016): in Vlaams-Brabant 53,7%, in Vlaanderen 52,5% - Bron RSZ en RSZV
7. Bron: Departement Onderwijs en Vorming, Vlaamse Gemeenschap
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VLAAMS-BRABANT, FIER OP    
HAAR EIGENHEID EN TROEVEN 

PROVINCIEDOMEINEN

Om ontspanning te blijven garanderen aan meer dan 1,3 
miljoen bezoekers per jaar plannen we ook deze legislatuur 
investeringen. De start is voor een aantal projecten al gege-
ven. In Provinciedomein Kessel-Lo pakken we in 2020 het 
versleten speellandschap (€ 300.000) en de minigolfconces-
sie aan (€ 200.000). Daarna vernieuwen we de daken van 
de loodsen (€ 520.000). In Provinciedomein Halve Maan 
vernieuwen we speeltuin ‘Marsianenland’ (€ 562.000). In 
Provinciedomein Huizingen zetten we de restauratie van het 
kasteel verder, herstellen we de bruggen (€ 450.000) en voe-
ren we rioleringswerken uit (€ 0,5 miljoen). In Provinciedo-
mein Het Vinne ronden we het grote natuurinrichtingswerk 
af en vormen we de afgeleefde speeltuin om tot een meer 
natuurlijk speellandschap (€ 564.000).

TOERISTISCHE TROEVEN

Vlaams-Brabant groeit als toeristische bestemming8. De sec-
tor is goed voor een omzet van € 1,2 miljard. De provincie 
neemt een regie- en coördinatierol op en werkt nauw sa-
men met de gemeenten en de sector via toerismeconve-
nanten. Via thematische werking en campagnes wordt een 
wervend vrijetijdsverhaal voor toeristen en inwoners van de 
eigen provincie geschreven.

Over de hele legislatuur investeert de provincie (€ 11 mil-
joen) o.a. in de verdere versterking van duurzaam toeris-
me via zachte routestructuren zoals fiets-, wandel- en 
ruiterroutes. Het fietsnetwerk in de Groene Gordel wordt 
helemaal vernieuwd. We realiseren #dewandelprovincie. 
Focus blijft liggen op een inclusief toerismebeleid, de onder-
steuning van logies en het aantrekken van zakentoeristen. 
Bijzondere aandacht gaat naar de grote groep van expats. 
Actieve vrijetijdsbelevers, maar meteen ook de beste (inter-
nationale) ambassadeurs voor ons toeristisch aanbod. 

UITLEEN

Meer dan 2.500 verenigingen uit Vlaams-Brabant maken ge-
bruik van het materiaal van onze uitleendienst in Asse, Leu-
ven en Bekkevoort. We openen in de loop van de legislatuur 
een vierde uitleenpost in het zuidwesten van onze provincie. 

ERFGOED KOESTEREN

Vlaams-Brabant telt meer dan 9.000 erfgoedobjecten in de 
Vlaamse Inventaris Onroerend Erfgoed. Daarnaast heeft de 
provincie 433 gehelen erkend als waardevol erfgoed. Door 
dat erfgoed te bewaren en af te stemmen op hedendaag-
se noden versterken we de identiteit van onze provincie. 
We doen dat via ondersteuning met kennis, onderzoek en 
educatie, subsidies en de dienstverlening van Monumen-
tenwacht Vlaams-Brabant. 

Om het beheer en de restauratie van ons eigen patrimo-
nium efficiënter en vlotter te laten verlopen, onderzoeken 
we de oprichting van een erfgoedstichting. Om het ‘on-
dergrondse’ erfgoed te valoriseren en zichtbaar te maken, 
nemen we het voortouw in de organisatie van de interpro-
vinciale Archeologiedagen.

DIERENWELZIJN

Het provinciebestuur brengt de diverse spelers - asielen, po-
litiezones, gemeentebesturen e.a. - in dit werkveld samen 
voor overleg en samenwerking. Doelstelling is het detecteren 
van hiaten en het formuleren van protocollen voor het aan-
pakken van bepaalde situaties. We hebben de ambitie om 
de sector van de dierenasielen te helpen bij het professio-
naliseren. We tillen het dierenwelzijnsbeleid in de gemeen-
te naar een hoger niveau via een aangescherpt label ‘dier-
vriendelijke gemeente’. Doelstelling is om deze legislatuur dit 
nieuwe label te kunnen toekennen aan minstens de helft van 
de Vlaams-Brabantse gemeenten. Via campagnes worden 
inwoners gestimuleerd om goede afwegingen te maken bij 
aankoop en houden van huisdieren.

8.+3,6% overnachtingen in 2019 t.o.v. 2018.

Ook het Nederlands maakt deel uit van onze streekiden-
titeit. Vlaams-Brabant telt niet alleen meer anderstali-
gen, ze wonen ook in kleinere gemeenten. We willen 
jaarlijks minstens 10 samenwerkingen opzetten rond het 
bevorderen van het Nederlands bij anderstaligen. 
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DUURZAME 
ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN

Het provinciebestuur onderschrijft de agenda 
2030. De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 
van de VN komen als een rode draad terug door-
heen alle beleidsdoelstellingen.

Iedereen op de fiets, om zo een klimaatneu-
trale provincie te realiseren en in te zetten 
op duurzaam ruimtegebruik.

-  Fietsroutes en    
fietsinfrastructuur

- Monitoring

Een passend antwoord bieden op de speci-
fieke ruimtelijke en maatschappelijke uitda-
gingen in onze provincie via het  provinciaal 
omgevingsbeleid.

- Klimaatbeleid
- Beleidsplan Ruimte
- Organisatie en werking RP
- Vergunningverlening

Stimuleren en versterken van levendige ker-
nen in Vlaams-Brabant, vanuit de eigenheid 
van zowel stad als platteland.

- Handelskernversterking
- Platteland
- Professionalisering landbouw
-  Kernversterkende woonprojecten

Inzetten op een transitie naar energiezuinig 
en duurzaam bouwen en wonen met aan-
dacht voor betaalbaarheid en kwaliteit.

- DUBOWO
- Pilootprojecten
- Woonbeleid

Inzetten op een transitie naar een klimaat-
bestendige en biodiverse pro-

vincie door landschap weerbaar te maken 
voor de klimaatverandering, zowel in de open 
ruimte als de bebouwde ruimte.

-  Groen-blauw netwerk en dooradering
-  Klimaatbestendig en biodivers bos
- Integraal waterbeleid
- Erosiebestrijding
- Waterrobuust bouwen
- Waterlopenbeheer

Vlaams-Brabant ontwikkelen tot een slim-
me regio.

- Slimme toepassingen
- Informatiebeleid
- Data & Analyse
- E-government

Inzetten op een transitie naar slimme en 
duurzame mobiliteit, om een klimaatneutra-
le provincie te realiseren en in te zetten op 
duurzaam ruimtegebruik.

-  Verkeersveiligheid en   
-leefbaarheid

- Duurzaam mobiliteitsgedrag
- Vervoer op maat
- Hoogdynamische corridors

Om samen een klimaatneutrale  
en een klimaatbestendige   
provincie te realiseren sluiten  
we partnerschappen met   

gemeenten en andere partners.

- Burgemeesterconvenant
- Doelgroepenbeleid
- Hemelwaterplannen

Versterken van het ondernemend vermogen 
in de regio.

- Ondernemerschap
- Streekproducenten
- Levenslang leren
- Economische ontwikkeling

Vrijwaren van het Vlaams karakter, de 
historische wortels en de eigen iden-
titeit van onze provincie.

- Eigen erfgoedpatrimonium
- Onroerend erfgoed
- Taalgevoeligheid
- Nederlandse taalbeheersing
- Vlaams en groen karakter

Verhogen innovatievermogen van de regio.

- Innovatie
-  Praktijkonderzoek en   

voorlichting
- Innovatief onderwijs

Inzetten op een transitie naar een maxi-
maal zelfvoorzienend energiesysteem op 
basis van hernieuwbare energie, om een kli-

maatneutrale provincie te realiseren.

- Hernieuwbare energieprojecten
- Ruimte voor HE

Als dynamisch en innovatief opleidingscen-
trum een behoeftendekkend aanbod aan 
vorming, training en opleiding (VTO) aanbie-
den aan hulpdiensten (politie, brandweer, 
ambulanciers), ander overheidspersoneel en 
organisaties met gelijkaardige behoeften.

- Verdere uitbouw PIVO-site
- Werking PIVO

Maximaal benutten van Europese 
programma’s en netwerken voor de 

realisatie van de beleidsdoelen.

- Cofinanciering
- Projectbureau Europa
- Medebeheer en projectwerving

Verstevigen van de positie van Vlaams-Bra-
bant op internationaal vlak en versterken 
van het Europees burgerschap en wereld-
burgerschap.

- Internationaliseren
-  Europese samenwerking en burger-

schap

Aanbieden van goed uitgeruste, inspire-
rende en veilige leer- en leefomgeving aan 
alle leerlingen van de provinciale  scholen.

- PISO
- De Sterretjes
- De Wijnpers

Eigen werking efficiënt en duurzaam orga-
niseren.

- Welzijn van de medewerkers

- Werkomgeving
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MEERJARENPLAN 2020-2025

INKOMSTEN

De inkomsten komen in hoofdzaak uit de opcentiemen op de onroerende voorhef-
fing. De jaarlijkse raming bedraagt € 95 miljoen. Daarnaast rekent Vlaams-Brabant 
op een dotatie van € 7,5 miljoen per jaar vanuit Vlaanderen, ter compensatie van 
teveel ingehouden opcentiemen. 

Vlaams-Brabant heft geen eigen provinciebelasting op inkomsten. 

Er zijn ook nog kleinere belastingsinkomsten uit vergunningsplichtige bedrijven 
(€1,2 miljoen), aanplakborden (€ 230.000) en jachtverloven (€ 50.000).

Het budget wordt verder aangevuld met subsidies voor onderwijs en fietspaden 
uit Vlaanderen en de eigen inkomsten van de recreatiedomeinen en het PIVO (€ 
30 miljoen/jaar)

SOCIALE 
LENINGEN

2%

SCHULD-
AFLOSSING

8%

WERKINGS-
SUBSIDIES

11%

WERKINGS-
MIDDELEN

18%

PERSONEEL
43%

INVESTERINGEN
18%

MJP 2020-2025: Uitgaven (€964 mio)MJP 2020-2025: Ontvangsten (€971,7 mio) 

2%
RESULTAAT 

2019

LENINGEN
11%

EIGEN 
INKOMSTEN

11%

SUBSIDIES
14%

BELASTINGEN
1%

DOTATIE
5%

OPCENTIEMEN
61%

UITGAVEN

De provincie kan rekenen op 700 medewerkers. Deels gehuisvest in het provincie-
huis, deels in de regio.(€ 68 miljoen/jaar)

De investeringen in eigen gebouwen of via subsidies in infrastructuur van partners 
beslaan 170 miljoen.

De voorbije legislatuur werd de schuldenlast afgebouwd. De schuld bedroeg op 1 
januari iets meer dan € 60 miljoen. De lopende schulden zullen bijna geheel (98%) 
afgelost worden gedurende de legislatuur 2020-2025. Dat geeft ruimte voor nieu-
we leningen.

De deputatie legt een meerjarenplan in evenwicht voor.
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