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1. INLEIDING 

 
De Vlaams minister van Economie, Ruimtelijke ordening en Media, vroeg de SERV op 28 
mei 2001 advies over de overgangsrichtnota 2001-2002 inzake de Gewestelijke 
Ontwikkelingsmaatschappijen (GOM). 
 
Deze vraag om advies kadert in het artikel 4 van het decreet houdende organisatie van de 
Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappijen.  In dit artikel wordt bepaald dat de Vlaamse 
regering tweejaarlijks een richtnota opstelt waarin zij haar beleid tegenover de GOM’s 
bepaalt en opdrachten omschrijft die in dit beleid moeten gesitueerd worden.  Tevens wordt 
bepaald dat het advies van de SERV wordt ingewonnen. 
 
Voorliggende richtnota wordt beschouwd als een overgangsrichtnota die zodra de 
voorgenomen beleidsintenties in dit verband zijn gerealiseerd, wordt vervangen door een 
beheerscontract met het nieuwe ‘Vlaams huis van de onderneming’, waarvan de huidige 
GOM’s de provinciale antennes zullen zijn. 
 
 

2. ADVIES 

2.1 Algemeen 

 
De Raad stelt vast dat in deze overgangsrichtnota de ideeën worden overgenomen die in de 
‘Beleidsbrief Economie 2001’ werden aangekondigd.  Er worden inderdaad nieuwe accenten 
gelegd, maar concrete acties, die de aangekondigde beleidswijziging moet realiseren, blijven 
uit.  Omdat voorliggende overgangsrichtnota als vrijblijvend en dus te weinig concreet 
overkomt, brengt ze in dit opzicht weinig verduidelijking.  Hierdoor is het onduidelijk in welke 
mate de in de beleidsbrief en in de richtnota opgenomen opties werkelijk hun doorwerking 
zullen hebben. De Raad wijst op de onduidelijkheid (structuren) en de onzekerheid 
(personeel) die dergelijke werkwijze met zich meebrengt.   
Wat de GOM’s betreft moet de aangekondigde beleidsheroriëntering toelaten, zoals de Raad 
vroeger1 al stelde, de kernopdracht van de GOM’s in relatie tot andere instellingen en 
organisaties, in te vullen.   

                                                 
1  SERV, 1999, Advies over de richtnota 1999-2000 van de GOM’s  
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De Raad kan zich wel terugvinden in de optie dat de richtnota zal evolueren naar een 
beheersovereenkomst.  Aldus kunnen concrete afspraken gemaakt worden en concrete 
meetindicatoren ingezet worden om de resultaten van de beheersovereenkomst te 
evalueren. 
 
 

2.2 Beheerscontract 

 
In het verlengde van de hiervoor geformuleerde kritiek mist de Raad de duidelijkheid die via 
een beheersovereenkomst wel kan verzekerd worden.  De huidige richtnota heeft in dit 
verband eerder het karakter van een ‘memorie van toelichting’ bij een beheersovereenkomst, 
eerder dan dat het een afspiegeling is van een mogelijke beheersovereenkomst.   
De Raad noteert dat de GOM’s in dit verband zal gevraagd worden een concreet voorstel uit 
te werken.  De Raad neemt dan ook aan dat hij ook om advies zal gevraagd worden over de 
toekomstige beheersovereenkomsten.  
 
Tenslotte stelt de Raad vast dat we ondertussen medio 2001 zijn, terwijl de ontwerprichtnota 
voorhoudt dat de hervorming einde 2001 zou rond zijn.  De vraag stelt zich dus hoe lang 
deze overgangsrichtnota zou gelden. 
 
 

2.3 Eerstelijnsadvies, expertise- en kenniscentrum en ontwikkelingsmaatschappij 

 
In de overgangsrichtnota worden de toekomstige huizen van de onderneming vooral gezien 
als interface tussen overheid en bedrijven.  Daarnaast zullen de GOM’s functioneren als een 
‘center of excellence’, ieder voor een specifiek domein.   
 
Wat de interfacefunctie betreft, wijst de Raad erop dat er heel wat marktactoren actief zijn op 
het terrein van de bedrijfsadvisering.  De beleidsbrief economie 2001 stelt hierover dat het 
daarbij belangrijk is dat de Huizen van de Onderneming zich complementair opstellen ten 
opzichte van de diensten die reeds door commerciële instanties worden aangeboden. De 
beleidsbrief besluit dat de adviseurs van de Huizen van de Onderneming stoppen waar de 
privé begint.  
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Ook voor de Raad moeten de GOM’s en privé-actoren complementair zijn.  De Raad 
beklemtoont evenwel dat de rol van de GOM hieromtrent pas goed kan ingevuld worden 
nadat een evaluatie de invulling van de interfacefunctie, inzonderheid het eerstelijnsadvies 
en de doorverwijsfunctie, heeft duidelijk gemaakt in relatie tot de marktactoren.   
 
De Raad ondersteunt verder de idee van de ‘centers of excellence’.  Het is evenwel niet 
duidelijk waarin de respectieve GOM’s zich zullen specialiseren en hoe en aan wie zij deze 
expertise zullen aanbieden.  Het is merkwaardig dat hierover geen enkele indicatie is 
opgenomen in deze overgangsrichtnota. 
 
Tenslotte moet de GOM naast een expertise- en kenniscentrum in de eerste plaats een 
ontwikkelingsmaatschappij zijn. Daaronder wordt verstaan een organisatie die de 
ontwikkeling van voor de streek belangrijke ontwikkelingsprojecten, in de vorm van 
collectieve goederen, opzet en opvolgt teneinde aldus het investerings- en meer algemeen 
het ondernemingsklimaat te optimaliseren. 
De GOM’s zouden hierbij vanuit de door hen opgebouwde expertise en kennis van de regio 
waar zij actief zijn, een belangrijke initiërende en faciliterende rol kunnen vervullen.  
 
 

2.4 Rol van de sociale partners 

 
De rol die aan de sociale partners zal toegekend worden enerzijds in de advisering van de 
toekomstige beheerscontracten en anderzijds in de werking van het ‘Vlaams huis van de 
onderneming’ is niet scherp gesteld in deze overgangsrichtnota. 
 
De Raad stelt hierbij duidelijk dat de sociale partners vandaag een actieve rol spelen in het 
streekontwikkelingsbeleid, ondermeer via de GOM’s.  Voor de sociale partners is de 
blijvende structurele betrokkenheid dan ook een essentieel uitgangspunt.   
 
Wat de adviserende rol van de SERV betreft, gaat de Raad er vanuit dat deze zal behouden 
worden in de nieuwe regeling, zodat de Raad advies kan verstrekken over de 
beheerscontracten.   
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2.5 Stem-nota en strategisch streekoverleg 

 
De Raad is tot op heden niet formeel in kennis gesteld van de zogenaamde Stem-nota.  De 
Raad vraagt naar de stand van zaken hieromtrent.  Verder vraagt de Raad eveneens naar 
de stand van zaken met betrekking tot het kerntakendebat, omdat het resultaat hiervan een 
belangrijke impact zal hebben op de organisatie van het beleid op het bovenlokaal niveau 
(ondermeer de rol van de provincie in het streekbeleid). 
De Raad pleitte in zijn standpunt van december 1999 voor de organisatie van een 
strategisch streekoverleg.  De Raad vraagt dat de overheid in dit verband op korte termijn 
acties onderneemt om dit strategisch overleg concreet te organiseren.   Hierbij verwijst de 
Raad eveneens naar de beleidsnota van de minister van 11 januari 2000 waarin de 
ontwikkeling van dit strategisch streekoverleg werd ondersteund2. 
 
 

2.6 Brown fields en PPS 

 
In het licht van een zuinig ruimtegebruik is het hergebruik van verlaten en vervuilde 
bedrijventerreinen een beleidsprioriteit die door de SERV ondersteund wordt. 
In dit verband wordt ook PPS-instrumenten naar voren geschoven.  
De Raad wijst op het ontbreken van een decreet die het kader aanreikt voor publiekprivate 
samenwerking (PPS).  Zoals vroeger al gesteld, is de Raad er wel van overtuigd dat er veel 
meer samenwerking moet komen tussen privé-partners en overheid.  Belangrijk in de 
betrokkenheid van de privé-sector is dat de samenwerking tussen publieke sector en privé-
sector gepaard gaat met een risicodeling3.  
 
 

2.7 Overleg en coördinatie 

 
Zoals gesteld moet de kernopdracht van de GOM’s ingevuld worden in relatie tot andere 
instellingen en organisaties.  Het is in dit licht van belang dat zoveel mogelijk synergieën 
worden nagestreefd en versnippering wordt tegengegaan.   

                                                 
2 Minister Dirk Van Mechelen (2000), Beleidsnota, beleidsdomein economie, 2000-2004, 11 januari. 
3 SERV, 2000, Advies over de intergemeentelijke samenwerking 
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In deze overgangsrichtnota blijven er in dit verband een aantal onduidelijkheden.  Zo is er 
bijvoorbeeld geen zicht op: 

?? de wijze waarop het ‘Vlaams huis van de onderneming’ en de provinciale antennes 
zullen samensporen met de provinciale kantoren van Export Vlaanderen; 

?? de noodzakelijke taakafspraken tussen de intercommunales voor streekontwikkeling 
en de GOM’s in het kader van de ontwikkeling en het beheer van bedrijventerreinen; 

?? de wijze waarop de provinciale antennes van de administratie (Arohm) hun kennis 
kunnen ter beschikking stellen in het kader van het eerstelijnsadvies; 

?? ……. 
 


