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VERTROUWEN IN MORGEN!
Klaar voor morgen! Dat was de hoofdtitel die we in ons vorig activiteitenrapport nog zonder schroom durfden poneren. Maar de COVID-pandemie heeft heel wat van onze zekerheden onderuit gehaald en ervoor
gezorgd dat we vandaag eerder met veel vraagtekens geconfronteerd zijn. De vraagtekens blijven, maar
er is evenzeer vertrouwen in het sterk en veerkrachtig economisch weefsel van Oost-Vlaanderen. De POM
Oost-Vlaanderen blijft meer en doelgerichter dan ooit bouwen aan onze toekomst. De toekomst van onze
provincie, onze economie en onze welvaart.
Via participatie, ontwikkelingen en projecten versterken we het economisch weefsel in onze provincie.
Ruimte en adem voor onze economie krijgt daarbij prioriteit. Met zijn 17.000 ha flirt onze oppervlakte aan
bedrijventerreinen met het plafond. Het aansnijden van nieuwe terreinen zit immers niet in de plannen van
de Vlaamse overheid. Dé reden om met de POM nog harder in te zetten op méér, sterkere en duurzame
activiteiten op de beschikbare oppervlakte van onze bedrijventerreinen.
We doen dit via participatie in en de ontwikkeling van referentie- en voorbeeldprojecten. De ontwikkeling
van het bedrijventerrein Eiland Zwijnaarde wordt een schoolvoorbeeld dat internationaal hoge ogen gooit.
Daarnaast zorgt onze aanhoudende aandacht voor het toekomstbestendig maken van bedrijvencentra
voor een hoog-effectieve en flexibele ruimtebenutting.
Ook zijn we bijzonder fier dat we succesvol bedrijven kunnen motiveren in het kader van innoverende projecten. De voortrekkersrol die we bijvoorbeeld spelen in de introductie van ‘lokale energiegemeenschappen’ op bedrijventerreinen via het project SEL (Smart Energy Link) haalt met regelmaat de pers.
Met Fabriek Logistiek versterken we de duurzame logistieke sector die voor Vlaanderen in het algemeen
zo belangrijk is . Het logistiek testcentrum is in opbouw en opent in 2021 de deuren op de terreinen van
Tech Lane Ghent. Bedrijven zullen er, met eigen personeel en goederen, bestaande en nieuwe concepten
rond magazijnwerking in een reële bedrijfsomgeving kunnen uitproberen en vergelijken. De VDAB zal er
opleidingen aanbieden met gebruik van de aanwezige hoogtechnologische logistieke apparatuur. De volledige logistieke sector kan hier volop de vruchten van plukken.
Om het vertrouwen in morgen kracht bij te zetten is in 2020 de basis gelegd voor een versterkt investeringsfonds bij de POM. In volle relance zal dit investeringsfonds verduurzamende investeringen realiseren
op onze Oost-Vlaamse bedrijventerreinen. En dit in publiek-private samenwerking met en voor ondernemers. In dit rapport leest u alles over onze realisaties die voortbouwen op een sterke basis. Dit
zorgt voor een stevige, duurzame toekomst en… een vertrouwen in morgen!
An Vervliet							Dieter Geenens
voorzitter
						algemeen directeur
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HET WAAROM VAN DE POM
Corona drukte de pauzeknop van ons leven in en liet ons toe om anders naar de wereld om ons heen
te kijken. Het deed ons reflecteren en plaatste alles in een ander perspectief. We grepen deze mogelijkheid met beide handen vast om ook de communicatiestrategie van de POM tegen dit (nieuwe) daglicht te
houden. Als “spiegel” gebruikten we de Gouden Cirkel, een bekend denkmodel van marketingdeskundige
Simon Sinek, dat uit drie cirkels bestaat: de buitenste vertegenwoordigt het ‘wat’ van een organisatie, de
middelste staat voor het ‘hoe’ en de binnenste cirkel staat voor het ‘waarom’. Communiceren vanuit de
kern, het waarom van de organisatie, is niet eenvoudig maar werkt wel inspirerend naar de stakeholders
toe en zorgt voor geïnspireerde en overtuigde medewerkers, de grootste bron van succes binnen een
organisatie.

WE HEBBEN EEN MISSIE

In de loop van 2019, ‘in tempore non suspecto’, schreven we samen met alle collega’s de missie en de
visie van de POM, een ideale oefening om de betrokkenheid van de collega’s een boost te geven. We
zochten samen naar het waarom van de POM en boetseerden dit tot volgende inspirerende missietekst:
“De POM Oost-Vlaanderen pioniert voor een duurzaam, innovatief, toekomstgericht en klimaatgezond
Oost-Vlaanderen. We maken het economisch beleid van de Provincie waar door te participeren, te ontwikkelen en te motiveren.”
Dààrom zijn we er dus, daar bestaat de POM voor, daar doen we het voor. En in 2020 hebben we dit
vertaald naar communicatieve beeldtaal, vormgegeven door illustrator Peter Willems. Omdat we ervan
overtuigd zijn dat we met al onze acties het verschil maken en omdat we er trots op zijn om mee te kunnen
bouwen aan een duurzame toekomst voor de economie in Oost-Vlaanderen.

GELINKT MET 1.500 VOLGERS

Na een analyse van de verschillende sociale mediakanalen, trokken we in onze communicatie volop de
kaart van Linkedin om ons kennisleiderschap te verspreiden. Door daarbij te focussen op de thema’s ‘Participeren, Ontwikkelen en Motiveren’ (POM) naast het klimaatthema en de vierkante meter ruimte op bedrijventerreinen, wilden we onze POM-expertise in die domeinen tot referentiepunt maken. Missie geslaagd
mogen we wel zeggen, want we lanceerden in 2020 190 Linkedinberichten en zagen ons aantal volgers
toenemen met 1.175, wat het totaal op 1.500 bracht.

ER ZIT TOEKOMSTMUZIEK IN EERSTE FESTIVAL VAN DE TOEKOMST

De pandemie daagde ons ook uit om nieuwe paden te betreden. We sloegen de handen in elkaar met
EROV en Team Economie en organiseerden het eerste (digitale) Festival van de Toekomst, een driedaagse vol inspirerende sessies en getuigenissen rond werken in de toekomst, technologie en duurzaamheid.
Het lokte meer dan vijfhonderd festivalgangers naar onze digitale festivalweide, waarmee we de basis
legden van wat een mooie traditie mag worden in festivalland!
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ONTWIKKELING TECH LANE GHENT (i.o.v. Provincie Oost-Vlaanderen)
In het zuiden van Gent en in de onmiddellijke nabijheid van de verkeerswisselaar E17/E40 ontwikkelt de
POM, samen met verschillende partners, het 57 ha groot regionaal bedrijventerrein Eiland Zwijnaarde.
Door de ligging van het terrein tussen de ringvaart en het Scheldekanaal gaat de keuze voor bedrijvigheid
uit naar watergebonden logistiek. Daarnaast is het terrein ook uitstekend gelegen voor kennis- en innovatieve bedrijven. Dankzij de aanwezigheid van de universiteit en vele onderzoeksinstellingen is Gent immers
een aantrekkingspool voor deze bedrijven (www.techlane.be).

Verkoop in verschillende zones

Op de logistieke zone kreeg Fabriek Logistiek verder vorm; in 2021 wordt het gebouw in gebruik genomen
als test- en opleidingscentrum voor logistieke processen. Na de uitverkoop van de logistieke zone, werd in
2020 druk onderhandeld met een nieuwe kandidaat voor de zone Workspace, de middelste zone van het
zuiden van Eiland Zwijnaarde. Deze kandidaat zou ongeveer 1/3 van de uitgeefbare zone van Workspace
innemen. Op het deel Campus, het meest oostelijke deel, werd een tweede perceel verkocht aan Tech
Lane Ghent Science Park nv voor de vestiging van het onderzoekscentrum van het VIB, het Vlaams Instituut voor Biotechnologie. Het gebouw van Capture, onderzoeksgebouw van de Ugent, werd afgewerkt en
zal in 2021 in gebruik worden genomen.

Beheer via vzw BTM TLG EZ

De rol die de POM vervult op het bedrijventerrein ‘Eiland Zwijnaarde’ geldt als een van de vaandeldragers
binnen ons bedrijventerreinmanagement. De POM is sinds de start, de ontwikkeling van het terrein, betrokken partij en fungeert samen met Alinso nv als parkmanager (tot 2024). Hiervoor werd eind 2018 de vzw
bedrijventerreinmanagement Tech Lane Ghent Eiland Zwijnaarde opgericht die zich moet manifesteren als
het overlegorgaan tussen de bedrijven op de site. Met het werk binnen de vzw wil de POM een antwoord
bieden op alle noden van een modern en slagvaardig bedrijventerrein. De vzw zal werken als een ondernemersfonds/werkfonds met een zeggenschap van de bedrijven.
Samen met de bedrijven wordt gewerkt aan een breed scala aan thema’s: van beveiliging, bewegwijzering
en communicatiemanagement tot meer innovatieve projecten binnen het veld van de energie, mobiliteit en
het afvalmanagement. De vzw wil ontzorgen en de rol van trekker spelen in projecten die ver staan van de
corebusiness van de bedrijven. Zo speelt de vzw een grote rol in de duurzame ontwikkeling van het bedrijventerrein Eiland Zwijnaarde.
De in 2020 opgenomen taken hadden betrekking op het informeren van nieuwe bedrijven, de opvolging
van de CO2-neutraliteitsverplichting, het uitrollen van een bewegwijzeringsplan, het opzetten van de
samenwerking met het mobiliteitsinitiatief SPITS van Stad Gent en de uitvoering van beheersopdrachten
(o.a. aanpakken van wildparkeren vrachtwagens).
Het ledenbestand van de vzw werd uitgebreid naar POM, Alinso nv, Tech Lane Ghent Science Park nv,
Eiland Zwijnaarde nv, Stad Gent, De Vlaamse waterweg en VDAB.
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Duurzaamheid

In het verkoopcontract is een clausule opgenomen die verplicht om BREEAM- of gelijkwaardig gecertificeerd te bouwen, met een minimum niveau van BREEAM very good en een excellent niveau voor energie.
De gebouwen van Mainfreight en Capture werden zo ontworpen en gebouwd. Ook Fabriek Logistiek werd
zo ontworpen en zal BREEAM gecertificeerd worden.

Energie

De aandeelhouders van Eiland Zwijnaarde nv willen het terrein zo energieneutraal mogelijk maken. Alle
voorbereidingen voor de indiening van een vergunningsaanvraag voor een windmolen zijn getroffen. De
windmolen wordt ingepast in een plan met twee andere windmolens in het zuiden van Gent. De energie van
deze windmolen moet onder andere ten goede kunnen komen aan de omwonenden en aan de bedrijven
van Tech Lane Ghent. Hiervoor wordt het bedrijventerrein alvast zo ingericht dat elektriciteitsuitwisseling
tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en de windmolen mogelijk kan zijn.

Mobiliteit

Het terrein streeft naar een 50-50 modal split. Dit wil zeggen dat slechts de helft van de bezoekers en/of
personeel met de wagen op het terrein zal kunnen. Voor deze helft worden collectieve parkings ontwikkeld.
Voor de andere helft worden alternatieve modi voorzien. De alternatieve modi worden aangepakt door Spits,
het consortium dat door de stad Gent werd aangesteld om het alternatief vervoer voor de bedrijven in het
zuiden van Gent (R4) collectief en op maat van de bedrijven te organiseren.

Coördinatie ophoging en aanleg middenstraat Workspace

Voor de uitgifte van de percelen op de zone Workspace werd in 2020 dit gedeelte van het terrein bouwklaar
gemaakt door het aanleggen van een middenstraat en het ophogen van de percelen. De POM staat in voor
de coördinatie van deze uitvoeringswerken.
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FABRIEK LOGISTIEK

(i.o.v. Provincie Oost-Vlaanderen)
Oost-Vlaanderen uitbouwen tot een logistieke topregio is een van de speerpunten van het Provinciaal economisch beleid. Om dit concreet te maken bouwt de POM Oost-Vlaanderen Fabriek Logistiek, een logistiek
testcentrum op de terreinen van Tech Lane Ghent in Zwijnaarde.
De Provincie wil de logistieke sector ondersteunen en houdt via de POM de vinger aan de pols om te zien
waar er mogelijke opportuniteiten liggen. Deze zoektocht leidde tot het idee om een testcentrum te bouwen
voor iedereen die met logistiek en supply chain te maken heeft. Bedrijven kunnen er, met eigen personeel
en goederen, bestaande en nieuwe concepten rond magazijnwerking in een realistische omgeving en voor
een volledige procesflow uitproberen en vergelijken. De noodzaak hieraan werd uitgebreid afgetoetst bij
het werkveld en zeer positief onthaald.
Investeringen in technologie zijn uiterst belangrijk in het magazijn van morgen. Deze kunnen er makkelijk
voor zorgen dat de productiviteit met 10 tot 40% stijgt. Maar om toegang te krijgen tot nieuwe oplossingen
zijn bedrijven vandaag grotendeels afhankelijk van voorstellingen op beurzen. Fabriek Logistiek zal realistische praktijktesten mogelijk maken. De deuren openen in 2021.
In het gebouw zijn er twee modulair in te richten ruimten, voorzien van een aantal procestechnieken voor
warehousing. Bedrijven kunnen deze ruimten huren om bijvoorbeeld te testen of een nieuwe technologie
de verwachte meerwaarde genereert. Of zij kunnen er samenwerken met andere partners om een procesverandering uit te werken. Daarnaast komt er een derde ruimte die verhuurd zal worden als permanent logistiek vormingscentrum. Hierin zal VDAB nieuwe logistieke opleidingen aanbieden door gebruik te maken
van de aanwezige hoogtechnologische logistieke apparatuur.
De wisselwerking tussen het testcentrum en VDAB als opleidingsverstrekker zal zorgen voor een uniek
aanbod van hoogopgeleide competente logistieke profielen in Oost-Vlaanderen. Zo kan de volledige logistieke sector de vruchten plukken van dit initiatief.
In 2020 ging de aandacht hoofdzakelijk naar de bouwwerkzaamheden: de omgevingsvergunning werd
verleend op 10/01/2020, de funderingswerken startten in het voorjaar en de montage van de constructie in
september.
Daarnaast werd ook gefocust op marktprospectie en bekendmaking. Zo werd de zoektocht verdergezet naar geïnteresseerde gebruikers (potentiële huurders) en aanbieders van technologieën en werden
communicatietools ontwikkeld, zoals een ondersteunende website, een commerciële brochure in drie talen
en standmateriaal voor beurzen. Hiermee werd op 26/11/2020 ook voor het eerst deelgenomen aan de
(virtuele) beurs 'Supply Chain Innovations'.
Tenslotte werden ook de nodige voorbereidingen genomen voor de operationele start.
15
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DE ONTWIKKELING VAN EEN CLUSTER VOOR DE VALORISATIE VAN
CO / CO2 IN DE GENTSE KANAALZONE
		

North-CCU-Hub

Twintig publieke en industriële partners in de regio van North Sea Port werken intens samen om significante vooruitgang te maken in de transitie naar duurzaamheid. North-CCU-Hub zal kringlopen sluiten door
industriële symbiose en nieuwe waardeketens met CO2 als grondstof te creëren. Het consortium brengt
de expertise samen voor een innovatiegedreven industrie met speerpuntclusters en kennisinstellingen
van wereldniveau, ondersteund door publieke partners. De hub streeft ernaar de referentie te worden voor
opvang en hergebruik van CO2 door grensoverschrijdende samenwerking.
Op 11/01/2019 presenteerden zes partners (Stad Gent, POM Oost-Vlaanderen, North Sea Port, Universiteit Gent, CAPTURE en Bio Base Europe Pilot Plant) een studie over het potentieel voor CCU in Gent en
het North Sea Port gebied. De studie werd uitgevoerd door Advanced Energy Technologies. Een eerste
investeringsproject voor de productie van groene methanol werd in 2020 geïnitieerd: North C Methanol.
		
Het CCU-Hub-consortium wordt verder georganiseerd rond verschillende tracks voor innovatieve CCU-demonstratoren: groene methanol als e-fuel voor transporttoepassingen, productie van chemicaliën met toegevoegde waarde uit CO2 en groene methanol, met een eerste focus op microbiële proteïnen, CO2-fixatie
in innovatieve bouwmaterialen via mineralisatie en verbeterde CO2-afvang en opzuiveringsprocessen.
Voor de professionele uitwerking van de voorgestelde strategie en ontwikkelingstracks werden in 2020 drie
projectmanagers aangeduid. Deze moeten, in samenwerking met de kerngroep, pro-actief de ontwikkeling
van demonstratie- en investeringsprojecten ondersteunen.

North-C-Methanol

Methanol is een belangrijke grondstof, ook voor de industrie in North Sea Port. De productie van methanol
is meestal gebaseerd op fossiele bronnen (olie en gas). Verschillende sectoren hebben een vraag naar
methanol, die in de toekomst groen zal moeten zijn.
North-C-Methanol, het eerste groteschaaldemonstratieproject van North-CCU-Hub, bestaat uit een elektrolyse-eenheid met een vermogen van 63 MW, die met energie van windparken op zee water splitst in
groene waterstof en zuurstof. Zuurstof kan lokaal gebruikt worden in de staalindustrie. Groene waterstof
zal gecombineerd worden met afgevangen CO2 afkomstig van industriële puntbronnen in een katalytische
methanolsynthese-eenheid met een productiecapaciteit van 45.000 ton methanol per jaar.
Na een actieve zoektocht door de initiatiefnemers naar de noodzakelijke partners, ondertekenden de tien
partners op 21/10/2020 een zogenaamde ‘Joint Development Agreement', die het engagement van de
partners tot realisatie en implementatie van de North-C-Methanolinstallaties formaliseert.
Voor de uitbouw van het project werd een subsidiedossier ingediend vanuit het Europees Innovatiefonds.
De begeleiding van dit dossier werd gefinancierd door de POM en uitgevoerd door Ayming.
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DE OPRICHTING VAN EEN MULTIFUNCTIONEEL PARKGEBOUW

		
In de Slimme Specialisatiestrategie van de Provincie is 'Duurzaam Bouwen' een belangrijke niche. De
POM treedt frequent op als bouwheer en hanteert hierbij de BREEAM-methodiek, gebaseerd op een visie
en expertise in de nieuwste evoluties en innovaties rond veranderingsgericht en circulair bouwen.
Het parkgebouw wordt een voorbeeldgebouw op het vlak van duurzaamheid, flexibiliteit en innovatie. Het
moet dit duurzame en innoverende karakter ook visueel uitdragen en dient een architecturale landmark
te zijn op het terrein. De invulling van de ruimtes moet een werkend ecosysteem mogelijk maken zodat
bedrijven, bezoekers en gebruikers elkaar kunnen ontmoeten en samenwerken. Zo wordt het parkgebouw
een ondersteunende aantrekkelijke hub op het terrein.
Voor de realisatie van dit parkgebouw heeft de POM, in ruil voor de individuele ontwikkelingsrechten, een
optierecht op een erfpachtrecht op een terrein in de zone Campus (Tech Lane Ghent Science Park). Het
optierecht heeft een maximale duurtijd van drie jaar na ondertekening van het addendum op 23/04/2018,
waarbij de effectieve realisatie vijf jaar na ondertekening dient plaats te vinden.
Voor de ontwikkeling van het parkgebouw werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met PMV
(Participatiemaatschappij Vlaanderen). Beide partijen hebben een haalbaarheidsstudie laten uitvoeren
door een consortium geleid door Rebel. Op basis van dit haalbaarheidsmodel werden een aantal mogelijke
scenario’s verder uitgewerkt.
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OOST-VLAAMSE BEDRIJVENCENTRA
Traditionele bedrijvencentra

Starters of startende ondernemingen kunnen terecht in een bedrijvencentrum, waar er infrastructuur aanwezig is die tijdelijk ter beschikking gesteld wordt. Deze is instapklaar en biedt doorgroeimogelijkheden op
maat van elke onderneming. Er worden gemeenschappelijke voorzieningen aangeboden, samen met een
ruim en flexibel aanbod aan secretariaats- en managementdiensten.
De POM participeert in de volgende Oost-Vlaamse bedrijvencentra:
>		Bedrijvencentrum regio Aalst;
>		Bedrijvencentrum Dendermonde;
>		De Punt – Bedrijvencentrum regio Gent;
>		Bedrijvencentrum Geraardsbergen;
>		Bedrijvencentrum Vlaamse Ardennen (in Oudenaarde);
>		Bedrijvencentrum Waasland (in Sint-Niklaas).

Incubatie- en innovatiecentra

Incubatie- en innovatiecentra zijn bedrijvencentra waarin activiteiten worden uitgevoerd die gerelateerd zijn
aan onderzoek en ontwikkeling. Een gespecialiseerde groeiomgeving en de nabijheid van een kenniscentrum stimuleren en accelereren de activiteiten van startende ondernemingen.
In Oost-Vlaanderen participeert de POM in:
> IICUGent, dat nauw samenwerkt met de Universiteit Gent (Technologiepark van de Universiteit op de
Campus Ardoyen in Zwijnaarde);
> iCUBES stelt aangepaste kantoorruimte en andere faciliteiten ter beschikking aan startende en
groeiende bedrijven die nauw met Imec samenwerken;

Multifunctionele gebouwen

Deze gebouwen bieden huisvesting voor groeiende bedrijven die een startfase zijn doorgekomen of voor
regiovreemde bedrijven die een tijdelijke vestiging zoeken voor een afdeling van waaruit activiteiten in de
regio worden opgezet. Er wordt meestal geen dienstverlening aangeboden. De POM heeft het Ondernemerscentrum Meetjesland (in Maldegem) in volledige eigendom en beheer. Verder participeert de POM in
het Ondernemerscentrum Ronse.

De cijfers spreken voor zich

Op 30/06/2020 kenden de bedrijvencentra een gemiddelde bezettingsgraad van 83%, opgesplitst in een
gemiddelde bezetting van 82% voor de kantoren en een quasi volledige bezetting van 87% voor de atelierruimtes. Dit ligt in de lijn van de gemiddelde bezetting op Vlaams niveau. Volgens de beschikbare gegevens, huisvesten zij samen 273 starters/bedrijven. Een stijging met vijftien bedrijven. De bedrijvencentra
zorgen samen voor 1.205 arbeidsplaatsen (zelfstandigen inbegrepen). Het Ondernemerscentrum Meetjesland, dat operationeel beheerd wordt door de POM, kende in 2020 een bezetting van 86%.
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BC 2.0, HET BEDRIJVENCENTRUM VAN DE TOEKOMST

(i.s.m. Provincie Oost-Vlaanderen)
Om futureproof te worden moeten bedrijvencentra hun aanbod afstemmen op de toekomstige noden van
startende en groeiende bedrijven. Daarom werkte de POM aan het concept ‘BC 2.0, het Bedrijvencentrum
van de toekomst’.
Samen met Ministry of Makers werden alle relevante stakeholders in dit proces betrokken om na te denken
over hoe vandaag en morgen succesvol ondernemen gezien wordt. Enkele van de inzichten waar volop op
ingezet wordt binnen de Oost-Vlaamse bedrijvencentra zijn:
> Sterker door samenwerken Ondernemen doe je vandaag niet meer alleen. Samenwerken, netwerken en co-creëren is de boodschap. Bedrijvencentra vormen een community waarbinnen expertise en
ervaringen tussen starters en groeiers uitgewisseld worden. Niet alleen de samenwerking binnen de
bedrijvencentra wordt aangemoedigd, ook een samenwerking tussen de bedrijvencentra en zijn ruimere
omgeving vormt een uitdaging in het verhaal van BC 2.0.
> Het bedrijvencentrum als platform Elke bewoner van een bedrijvencentrum maakt deel uit van een
hechte gemeenschap met een ongelooflijk kapitaal aan kennis, contacten, professionele skills en ervaring. Een kwaliteitsvolle communicatie kan deze waardevolle elementen blijvend verbinden en de belangrijke platformfunctie - die het bedrijvencentrum van de toekomst heeft - onderhouden.
Als belangrijke aandeelhouder in de bedrijvencentra, is de POM trekker van een samenwerking tussen de
bedrijvencentra om deze inzichten concreet om te zetten. Zo werd in 2020 gewerkt aan de opbouw van een
gemeenschappelijke website voor de Oost-Vlaamse bedrijvencentra, zodat zij zich als één groep kunnen
profileren. Dit platform biedt ook kansen om de samenwerking tussen de bedrijvencentra te stimuleren en
een netwerk tussen de bedrijven die er gevestigd zijn op te bouwen.
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PROJECTWERKING
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Het Dendermondse industrieterrein Bosveld/Hoogveld wil de eerste hernieuwbare-energiegemeenschap op
een bedrijventerrein in Vlaanderen zijn. Gezamenlijke investeringen in hernieuwbare energie moeten de
CO2-uitstoot over drie jaar halveren tot 6.000 ton per jaar. ©Trends 2021

26

PROJECT SMART ENERGY LINK (SEL)

(mede gefinancierd door EFRO)

Het Smart Energy Link (SEL) project realiseert acht projecten rond energiedelen op bedrijventerreinen in
Vlaanderen en Nederland. De acht smartgriddemonstraties (waarvan twee in Oost-Vlaanderen) bewijzen de
meerwaarde van slimme energienetwerken op bedrijventerreinen voor zowel het bedrijfsleven, de overheden, de netbeheerders als voor de omwonenden. In dit EU-gesubsidieerde project gebeurt alles in volle
samenwerking met het bedrijfsleven en de netbeheerders.
SEL wil dus een algemene methodiek ontwikkelen voor toekomstige projecten rond energiedelen. De acht
smartgrid demonstraties moeten pijnpunten en best practices blootleggen om het pad te effenen voor vervolgprojecten. Uniek hierbij is dat de smart grids slaan op alle types van energiestromen. Het project SEL
wil gebruikmaken van de specifieke troeven van de grensregio om een gerichte oplossing te bieden en bij
te dragen aan het energiemodel van de toekomst.
SEL richt zich specifiek op vijf speerpunten:
>
>
>
>
>

hernieuwbare energieproductie versneld realiseren;
energiestromen sturen in smart grids;
het potentieel van energie hotspots valoriseren;
het optimale energiemodel opzetten;
door schaalgrootte geloofwaardigheid realiseren.

De realiseerbaarheid van de meeste projecten is afhankelijk van de omzetting van de Europese Richtlijn
'Clean Energy for all' naar Vlaamse regelgeving. De POM Oost-Vlaanderen probeert binnen de omzetting
van de richtlijn de stem van de bedrijventerreinverenigingen en bedrijven te vertolken. In 2019 werden ook
verschillende themaworkshops georganiseerd om een beter zicht te krijgen op de kritische succesfactoren
voor het slagen van een smart grid. Naast interne en externe workshops zendt SEL ook zijn zonen en dochters uit om alle stakeholders up to date te houden over de ontwikkelingen binnen SEL en om onze inzichten
omtrent het topic kenbaar te maken.
Voor de projecten in Oost-Vlaanderen (Kruisem en Dendermonde) werden in het coronajaar 2020 toch
diverse stappen gezet. In Dendermonde werd LOVITAS opgericht, het vehikel achter de energiegemeenschap op Bosveld/Hoogveld. LOVITAS staat klaar met 53 miljoen euro aan private investeringen in hernieuwbare energie. Zij willen de eerste energiegemeenschap worden in Vlaanderen en dienden daarvoor
een regelluwe zone in. In Kruisem werd samen met de VZW Zaubeek (actief op het bedrijventerrein Zaubeek in Zulte-Kruisem) gewerkt aan de vervolgstappen. In beide cases wil de POM Oost-Vlaanderen in
2021 starten met de investeringen.
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Installatie van de 55.000 zonnepanelen op de zonneberg in Zelzate (Terranova Solar).
Zonne- en windenergie zijn 'intermitterende energiebronnen', dat zijn bronnen van energie die niet continu
beschikbaar zijn omdat de primaire energie niet kan worden opgeslagen (in tegenstelling tot bijvoorbeeld
stookolie en LNG). Een uitdaging die binnen STEPS bij de hoorns gevat wordt.
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PROJECT 'STORAGE OF ENERGY AND POWER SYSTEMS' (STEPS)

(gefinancierd door EFRO)

Energieopslag is een belangrijke stap in de energietransitie. Het Europese project STEPS ondersteunt innovatieve kmo’s actief in energieopslag om zo de concurrentiepositie van deze sector binnen
Noord-West-Europa (NWE) te versterken. Dit project is een samenwerking met partners uit Nederland,
Duitsland, Ierland, het Verenigd Koninkrijk en België en loopt tot 2023.
Momenteel worden de meeste batterijen en andere energieopslagsystemen geïmporteerd uit Azië en de
VS. Het gaat daarbij vaak om massaproducten die niet op maat gemaakt zijn van een specifieke vraag.
Hoewel er binnen NWE wel voldoende kmo’s zijn die over de nodige kennis en ervaring beschikken om het
gewenste maatwerk te leveren, blijven ze steken in de productontwikkeling. De voornaamste oorzaken vormen onder meer barrières inzake wetgeving, financiering, beperkte toegang tot pilootprojecten en beperkt
bewustzijn bij de eindgebruikers. Daar wil STEPS verandering in brengen door:
• kmo’s te adviseren en te begeleiden bij toegang tot de markt in NWE;
• kmo’s te ondersteunen bij productontwikkeling tot een marktklaar product;
• de marktvraag te verhogen door vraag en aanbod samen te brengen;
• een keuzetool te ontwikkelen zodat de meest gepaste energieopslagoplossing voor elke situatie kan
worden weergegeven;
• een portfolio op te maken van kmo’s die energieopslag aanbieden zodat hun visibiliteit verhoogt.
Ondersteuning van kmo’s staat binnen STEPS centraal. Naast advies over juridische, markt- en bedrijfsmodellen, krijgen kmo’s ook een financieel duwtje in de rug. Zo verkrijgen veertig kmo’s een kosteloze ondersteuning ter waarde van 12.500 euro door vooraanstaande kennispartners. Bijkomend ontvangen twintig
van deze bedrijven elk voor 50.000 euro aan deskundige ondersteuning om hun technologie te testen en in
de praktijk te demonstreren. Deze pilootprojecten bevinden zich verspreid over de regio NWE. Op deze sites zal de nieuwe technologie van de kmo, samen met specialisten van verschillende universiteiten, verder
getest en geoptimaliseerd worden. Zo ontstaat een doorontwikkeld product klaar om de markt te veroveren.
De POM Oost-Vlaanderen is volwaardig projectpartner en vormt samen met Flux 50 de businesssupportpartner voor België. De POM staat in voor de identificatie van geschikte kmo’s voor STEPS en begeleidt het
pilootproject op Terranova Solar, het grote zonnepark in Zelzate. De POM helpt in een eerste fase bij het
formuleren van de technische noden en doelstelling van het pilootproject. In de volgende fase gaat de POM
op zoek naar mogelijk geschikte kmo’s om hun product uit te testen op de site Terranova Solar. Kmo’s die
zich kandidaat stellen voor dit pilootproject worden gescreend en geëvalueerd. De POM coördineert de uitvoering van het pilootproject on site en evalueert de resultaten. In 2020 zocht de POM actief naar mogelijk
geschikte kmo’s en werkte samen met TerraNova Solar aan de projectfiche voor het pilootproject. REscoop,
de Europese vereniging van energiecoöperatieven, is een subpartner van de POM, die enerzijds fungeert
als kennisverspreider van de projectresultaten en anderzijds beleidsadviserend werkt.
STEPS is een project binnen het Interregprogramma Noord-West-Europa, dat valt onder het Europese
Cohesiebeleid en wordt gefinancierd door EFRO.
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DOEN - Duurzame Ontwikkeling van Energie Neutraliteit

(dit project is mede gefinancierd door EFRO)

De weg naar een koolstofarme economie gaat via een circulaire economie, ook voor energiestromen. Belangrijk daarbij om geïnteresseerde partijen structureel te koppelen is de analyse van vraag en aanbod van
energie. DOEN combineert expertise met effectieve ondersteuning om bedrijven te helpen bij het uitwisselen van energiestromen.
Binnen het project DOEN begeleidt de POM, in samenwerking met de Provincie Oost-Vlaanderen, cases in
Zelzate en Dendermonde. Voor wat betreft de case Zelzate werd een infomoment georganiseerd dat veel
pers haalde. Het was het officiële startschot om een geschikte warmtenetontwikkelaar te vinden die restwarmte van ArcelorMittal naar de omgeving zal brengen. Op bedrijventerrein hoogveld Dendermonde werd
een rondetafel georganiseerd met de betrokken bedrijven. Daar wordt momenteel het optimale scenario
voor warmte-uitwisseling verder uitgewerkt.
Er werd in 2020 beslist om de opgebouwde ervaring en expertise, samen met het groeiend netwerk te consolideren in een platform voor energiemakelaars. De resultaten hiervan - onder meer een lerend netwerk
- zullen in de loop van 2021 breed gecommuniceerd worden.
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PROJECT NIET-BEHEERDE BEDRIJVENTERREINEN

(i.o.v. Agentschap Innoveren en Ondernemen, i.s.m. alle POM’s)

Een louter activeren van onbenutte ruimte volstaat niet langer. Het nieuwe aanbod aan bedrijfskavels zal
meer en meer op reeds aangesneden ruimte moeten worden verwezenlijkt. Onder meer het herinrichten,
herverkavelen, hergebruiken en verbouwen van kavels en gebouwen naar een denser gebruik voor nieuwe
economische activiteiten zal een nieuwe uitdaging vormen.
In dit project werd in 2019 een inventaris gemaakt van de niet-beheerde bedrijventerreinen. Op basis van
een multicriteria-analyse werden in 2020 tien bedrijventerreinen met de meeste kans op ruimtewinst geselecteerd. Deze tien bedrijventerreinen werden verder in de diepte onderzocht. Zo werden de planningscontext, de ruimtelijke randvoorwaarden, de mobiliteit en de bezetting bekeken en werd met verschillende
stakeholders een potentiële toekomstvisie per gebied onderzocht. In 2021 wordt dit project afgesloten
met een aantal stappenplannen voor de betreffende bedrijven en een conclusie omtrent het activeren van
niet-beheerde bedrijventerreinen richting de opdrachtgever.

KENNISNETWERK BTM

(i.o.v. Agentschap Innoveren en Ondernemen)
Dit project omvat het bundelen en verstrekken van BTM-informatie, naast eerstelijnsadvies en het realiseren van een jaarlijks provinciaal evenement (ten gevolge van COVID-19 werd er in 2020 geen netwerkdag georganiseerd). Per provincie / POM is er een single point of contact (SPOC). Bij dit aanspreekpunt
kunnen bestaande en opstartende bedrijventerreinverenigingen, evenals lokale besturen en ontwikkelaars
of beheerders van bedrijventerreinen terecht voor eerstelijnsadvies met betrekking tot BTM.
Nieuwsbrieven, periodieke netwerkbijeenkomsten en de website btmvlaanderen.be zijn de voornaamste
kanalen waarmee het kennisnetwerk informeert over nuttige best practices en interessante toekomstige
evenementen en opportuniteiten rond volgende BTM-gerelateerde onderwerpen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Energie-efficiëntie en klimaatneutraliteit
Ketenbeheer, water en afval
Beeldvorming, biodiversiteit en inrichting
Risicobeheersing en beveiliging
Delen van diensten en personeel
Mobiliteit, transport en logistiek
Oprichting, financiering en werking bedrijventerreinvereniging
Projecten
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CARBON2VALUE-PROJECT

(dit project is mede gefinancierd door EFRO)
Carbon2Value is een Interreg 2 Zeeën project met als doel om uit syngas de omzetting van CO2 en CO tot
ethanol via microbiële processen te faciliteren. De partners in het project zijn Arcelor Mittal, Lanzatech UK,
Dow Benelux, Stichting Public Private Partnership Institute for Sustainable Procestechnology, Université de
Lille en de POM Oost-Vlaanderen. In 2020 werd de socio-economische studie, uitgevoerd door Technopolis in opdracht van de POM, gepubliceerd. Deze studie vormt ook een onderdeel van de subsidieaanvraag
in kader van het Nort-C-Methanolproject (zie elders).

DE BIERTREIN
Het is de ambitie van het project 'De Biertrein' om een groot deel van de goederenstromen tussen AB InBev (Jupille) en Delhaize (Ninove) van de weg op het spoor te zetten. De POM heeft het coördinatorschap
op zich genomen om effectief een spoorshuttle tussen Jupille en Ninove te realiseren. De nodige partners
werden rond tafel gebracht, de gezamenlijke doelstelling voor het bekomen van een win-win werd gedefinieerd en er werd een vertrouwensband opgesteld.
In 2020 lag de focus op het verder uitwerken van een sluitend businessmodel, waarbij het reeds ontwikkelde rekenmodel in samenwerking met Logitech verder werd verfijnd. Eens het project aan zijn volle capaciteit zit, haalt het minstens vijfduizend vrachtwagens per jaar van de weg.

IWTS 2.0 (dit project is mede gefinancierd door EFRO)
Vele Europese waterwegen blijven niet of ondermaats gebruikt. Het North Sea Region project ‘IWTS 2.0’
wil hier verandering in brengen door oplossingen te zoeken voor transport via binnenvaart.
In 2020 bleek uit een marktbevraging dat er bij het overslaan van afval met behulp van de bestaande
grijpers waai- en zwerfvuil ontstaat dat terechtkomt in het water en de verdere omgeving. Hierdoor zijn
ontvangers van afval die aan het water gelegen zijn, minder geneigd te kiezen voor binnenvaart (de enige
uitzondering is b-hout aangezien dit grotendeels een natuurproduct omvat).
De ontwikkeling van een geschikte overslagmethode voor een aantal bulkafvalstromen zou hiervoor de
oplossing kunnen bieden. In samenwerking met Billowy en Barco Construct werd gestart met de conceptontwikkeling van een nieuw type grijper, gericht op de overslag van de volgende vier types afval: papier en
karton, PMD, RDF en b-hout.

35

36

PROJECT ‘LOGISTIEK IN DE SIERTEELT’ (i.o.v. Provincie Oost-Vlaanderen)
Samenwerking tussen siertelers op vlak van logistiek leidt tot kostenbesparingen, efficiëntiewinsten en
meer duurzaamheid (daling CO2). Dat was eind 2018 een van de conclusies van de studiedag rond digitalisering en slimme logistiek. Het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, POM Oost-Vlaanderen en AVBS hebben beslist om hieromtrent een vervolgproject uit te voeren. In 2020 lag hierbij de aandacht op het identificeren en kwantificeren van optimalisaties (op basis van interviews en data-analyse) en werd gezocht naar
externe financiering om pilootprojecten te kunnen uitvoeren.

PROJECT AVATAR (dit project is mede gefinancierd door EFRO)
Waterwegen worden nog altijd onderbenut, zeker op het vlak van stadsdistributie. Daar wil het Avatarproject aan verhelpen, door te focussen op het gebruik van autonome, zero-emissie binnenschepen voor
stadsdistributie en daarvoor geschikte technologieën te ontwikkelen en te testen. De aandacht ligt daarbij ook op de economische en maatschappelijke haalbaarheid. In het bijzonder zal een case voor Gent
worden uitgewerkt. Het project werd opgestart in 2020 en kadert binnen het EU-programma ‘Interreg North
Sea Region’. De POM Oost-Vlaanderen heeft de rol opgenomen van projectcoördinator.

HAVEN EN HINTER (i.s.m. Provincie Oost-Vlaanderen)
Doel van het project is het bekomen van een beter locatiebeleid tussen de havens en het hinterland (logistieke en industriële activiteiten effectief op de juiste plaatsen). Hiervoor werd een partnernetwerk en een
gezamenlijk actieplan opgezet. Op die manier kan het ontwikkelings-, reconversie- en uitgiftebeleid in het
havengebied en in de industriële en logistieke zones in het nabije hinterland optimaal op elkaar afgestemd
worden.
In 2020 werd een aanvraag ingediend bij het departement Omgeving voor een subsidie als strategisch
project. De POM maakte deel uit van het schrijfteam en werkte de vernieuwde projectstructuur en een plan
van aanpak uit. Binnen dit project is de POM trekker van een werkpakket dat zich buigt over de typologie
van een bedrijf en diens vestigingsfactoren. Deze tool kan helpen om de juiste bedrijven op de juiste plaats
te krijgen via een gestuurd aanbod. De POM werkt mee aan verschillende andere werkpakketten.
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REGULIERE WERKING
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LOPENDE PROJECTEN (HER)ONTWIKKELINGEN
BELEIDSPLAN RUIMTE VAN DE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
De Provincie Oost-Vlaanderen startte een traject op voor de opmaak van een Provinciaal Beleidsplan
Ruimte. Nadat de strategische visie in 2019 werd goedgekeurd door de deputatie, lag de focus in 2020
op bilateraal overleg met alle diensten (waaronder de POM) en de opmaak van een aantal deelstudies ter
voorbereiding van de opmaak van een voorontwerp.
De POM heeft bijgedragen aan de opmaak van twee van deze deelstudies door deelname aan de begeleidingsgroep en de kerngroep:
• Studie naar de ruimtelijke kenmerken van bedrijventerreinen in Oost-Vlaanderen in functie van een 		
circulaire samenleving;
• Studie naar de ruimtevraag voor niet verweefbare bedrijvigheid in Oost-Vlaanderen.

PROVINCIALE SUBSIDIE BEDRIJVENTERREINEN
(i.s.m. Provincie Oost-Vlaanderen)

ln 2020 werden zes dossiers door de POM opgevolgd (Aalter, Eeklo, Gavere, Gentbrugge, Ninove en Wichelen). Omwille van COVID-19 werd voor zes maanden gemotiveerd uitstel gevraagd en verkregen. De focus
lag op duurzame mobiliteit, inrichting, energie, collectieve opleidingen, jobs en biodiversiteit.
Daarnaast werden zes dossiers ingediend, goedgekeurd en opgestart: Wetteren, Deinze, Aalst, Maldegem,
Evergem en de Waaslandhaven.

PROJECT BRIEL - BAASRODE (i.s.m. Provincie Oost-Vlaanderen & Waterwegen en Zeekanaal nv)
De Provincie Oost-Vlaanderen, de Vlaamse Waterweg nv en de POM werken samen om het gebied Briel
in Baasrode om te vormen tot een duurzaam en kwalitatief bedrijventerrein, met veel aandacht voor de
leefbaarheid van de omwonenden, mobiliteit en ruimte voor groene maatregelen. Dit project moet leiden
tot een watergebonden bedrijventerrein, gezien de ideale ligging aan de Schelde.
•
•
•

De POM is projectcoördinator en organiseerde drie projectgroepvergaderingen.
De POM bereidde een stuurgroepvergadering voor, die door de coronamaatregelen niet kon doorgaan.
Overleg met studiebureau Vectris, AWV en Tuc Rail in functie van opmaak MOBER door studiebureau
Vectris voor ontdubbelingsweg Mandekensstraat en de link met de haalbaarheidsstudie voor de heropening van de spoorlijn L52 tussen Puurs en Dendermonde in het kader van het Strategische Meerjareninvesteringsplan (SMIP) van Infrabel.
• Communicatie: (1) de POM houdt de website van het project up-to-date;
		
(2) de POM is permanent contactpunt.
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voor de verlaten electriciteitscentrale in

RUIEN
24/02/2015

Elektriciteitscentrale Ruien
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RUIEN – KLUISBERGEN (brownfieldconvenant) (i.s.m. Provincie Oost-Vlaanderen)
Sinds de stopzetting van de elektriciteitscentrale van Ruien onderzoekt de Provincie Oost-Vlaanderen
de potenties van deze site voor de herontwikkeling tot een duurzaam watergebonden bedrijventerrein.
De POM is regisseur in het brownfieldconvenant en neemt een rol op in functie van expertise in logistiek,
duurzaamheid, beheer en energie.
•
•
•

NV Global Herpelgem is eigenaar en ontwikkelaar.
De POM volgt stuurgroepvergaderingen op in functie van brownfieldconvenant.
De POM onderzocht samen met de Provincie de opportuniteit om Ruien te ontwikkelen als een Ehubt.

DE INNOVATIE- EN ONDERZOEKSINSPANNINGEN VAN OOST-VLAAMSE BEDRIJVEN
In 2020 werd, in samenwerking met Ecoom (het Expertisecentrum Onderzoek & Ontwikkelingsmonitoring
van de Vlaamse Gemeenschap), in een studie het innovatievermogen van onze Oost-Vlaamse bedrijven onderzocht. Ecoom werd als interuniversitair centrum door de Vlaamse regering aangesteld voor
de monitoring van innovatie in Vlaanderen. De studie omvat twee delen. In een eerste deel werden de
Oost-Vlaamse ‘innovatieve’ bedrijven besproken. Daarbij werd gekeken naar de aard van de innovatie bij
deze bedrijven, hun samenwerkingspatronen, de eventuele overheidssteun die ze genieten en de knelpunten die ze ervaren. In een tweede deel werd een subgroep van innovatieve bedrijven in Oost-Vlaanderen
onderzocht: de zogenaamde ‘O&O’ bedrijven, dit zijn bedrijven die zélf middelen en personeel voorzien om
aan Onderzoek & Ontwikkeling (O&O; cf. R&D) te doen.

FLANDERS BIOBASED VALLEY (FBBV)
De biogebaseerde economie is sinds een tiental jaren een van de speerpuntclusters van de provincie en
de POM Oost-Vlaanderen. De POM heeft in 2020 de ledenvereniging zowel financieel als inhoudelijk
ondersteund.

CLEANTECH CLUSTER REGIO GENT
De Stad Gent (Dienst Economie), North Sea Port, de Universiteit Gent, de Provincie Oost-Vlaanderen, de
POM en i-Cleantech Vlaanderen engageren zich om gezamenlijk te werken aan de ontwikkeling van een
Cleantech Cluster Regio Gent. Zij beogen de realisatie van een actief Cleantech ecosysteem in Regio
Gent tegen 2030 (www.cleantechregiogent.be).
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SAMENWERKING MET HOGENT, NORTH SEA PORT EN HOGESCHOOL ZEELAND
In het kader van de bacheloropleiding Supply Chain Management (Logistiek Management) aan de HOGENT en Hogeschool Zeeland werd door de studenten een case uitgevoerd rond operationele knelpunten
bij het gebruik van binnenvaart en maritiem vervoer (academiejaar 2019-2020). De POM is samen met
North Sea Port ‘opdrachtgever’ van deze case. Op deze manier wordt relevante informatie verzameld die
de werking van de POM ondersteunt en oriënteert. Voor het academiejaar 2020-2021 viel de keuze op een
case rond de effecten van een pandemie op logistiek.
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CERTIFICERINGSAUTORITEIT
De Europese Unie wil de regionale samenwerking over de landsgrenzen heen versterken en financieel
ondersteunen, met als doel de ontwikkelingsverschillen tussen de regio’s en/of landen te verkleinen. Er zijn
dan ook verschillende Europese samenwerkingsprogramma’s die dit doel nastreven. Het Europees Fonds
voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is er daar één van. Binnen het fonds kunnen verschillende programma’s worden georganiseerd, die verschillende projecten ondersteunen.
Per operationeel programma is er een Managementautoriteit, een Certificeringsautoriteit en een Auditautoriteit. De beslissingsbevoegdheid ligt bij de lidstaten, de autoriteiten hebben een adviesfunctie binnen de
organisatie. De Certificeringsautoriteit (CA) vormt het financiële luik van de driekoppige aansturing. Zij is
verantwoordelijk voor het certificeren van de binnen elk programma gemaakte en gecontroleerde kosten.
Haar kerntaken bestaan erin om betalingsaanvragen op te maken en in te dienen bij de Europese Commissie. Zij stelt de rekeningen op en certificeert dat deze volledig, juist en waarheidsgetrouw zijn en dat de
in de rekeningen vermelde uitgaven in overeenstemming zijn met de toepasselijke regels van de Europese
Unie en de lidstaat.
De CA heeft in de periode 2014-2020 zes samenwerkingsprogramma’s waarvoor zij optreedt. Elk programma heeft zijn eigen digitale rapporteringssysteem en zijn eigen spelregels. Sommige lopen gelijkaardig,
sommige verschillen substantieel. Elk samenwerkingsprogramma heeft zijn eigen beheers- en controlesysteem en de procedures van de CA dienen hierop afgesteld te zijn. De organisatie van de CA werd dan ook
zo opgezet dat zij deze zes samenwerkingsprogramma’s kan begeleiden en de nodige werkzaamheden
hiervoor kan verrichten. De grootst mogelijke continuïteit dient te worden gegarandeerd.
Sinds juni 2015 is de Certificeringsautoriteit door het Provinciebestuur operationeel ondergebracht bij de
POM Oost-Vlaanderen.
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