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Inleiding
Dit document omvat het projectplan van het Streekplatform Kempen voor de periode 01/08/2016 tot
en met 31/07/2019. Het omvat een verdere detaillering van het antwoord op vraag 6 van de ESFoproep 354 Versterkt Streekbeleid Vlaanderen. Het projectplan bouwt verder op de structuur van het
‘Streekpact 2013-2018: kansen creëren en krachten bundelen’ en bestaat uit 5 pijlers en 1 annex.
Ook de DYNAK-projecten zijn hierin opgenomen. Concreet zijn volgende actieprogramma’s uitgewerkt:
-

Ondernemen, innoveren en internationaliseren
Leren en Werken
Ruimte om te ondernemen en mobiliteit
Welzijn en zorg
Groene en duurzame Kempen
o Annex: Nucleair veilige Kempen

Deze aanpak mag niet de indruk wekken dat er verkokerd wordt gewerkt. Bijzondere aandacht gaat
uit naar het leggen van slimme verbindingen tussen de verschillende pijlers.

Hoe is dit projectplan opgebouwd? In de eerste tabel (p. 6) vindt u een totaaloverzicht van het
project. U kunt voor elke pijler terugvinden wie trekker is van het actieprogramma en dus
verantwoordelijk is voor de coördinatie, de uitvoering en de rapportage van het actieprogramma. De
trekkers zijn formeel partner in het ESF-project en komen in aanmerking voor subsidiëring conform de
afspraken gemaakt in de begrotingsnota. Vervolgens kunt u lezen hoe de ‘governance’ of de
beheersstructuur georganiseerd is. Voor elk pijler is er namelijk een kerngroep samengesteld die de
uitvoering opvolgt en de terugkoppeling naar de Task Force voorbereidt. Tot slot vindt u een oplijsting
van de acties die uitgewerkt zullen worden.
Het tweede luik (vanaf p. 9) omvat de gedetailleerde actieprogramma’s per Streekpactpijler. Deze zijn
uitgewerkt volgens het SMART-principe (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden)
en opgebouwd volgens een vast stramien:
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Uitdagingen

Doelen

Ambitie

Projecten/acties

Partners en aanpak

Resultaten

Planning

Middelen/inzet team
Monitoring

Slimme combinaties met andere pijlers

De pijlers hebben een autonome werking. De nadruk ligt op actiegericht werken. De actieprogramma’s
bestaan uit streekprojecten, geen reguliere werking. De pijlers kunnen de Task Force van het
Streekplatform Kempen gericht aanspreken met concrete vragen en vice versa. De Task Force volgt
de uitvoering in globo op en zwengelt aan waar nodig. De Task Force organiseert de
beleidsbeïnvloeding en belangenbehartiging. Zij werkt verbindend waar nodig.
Meer informatie over de uitvoering van het projectplan vindt u in de ESF-aanvraag.
Tot slot vindt u achteraan een afkortingenlijst.
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ANNEX NUCLEAIR VEILIGE KEMPEN
Het Streekplatform Kempen onderkent het belang van de nucleaire
bedrijvigheid in de regio, gezien zijn socio-economische impact, de
maatschappelijk en economisch relevante opportuniteiten in wetenschappelijk,
technologisch en innovatief onderzoek en de mogelijkheden naar energetische
en niet-energetische toepassingen.
Het Streekplatform Kempen wenst evenwel te onderstrepen dat de
ontwikkeling van de nucleaire bedrijvigheid in de regio dient te gebeuren
onder strikte toepassing van proactieve beschermingsmaatregelen in
veiligheid, milieu en volksgezondheid. Hoogwaardig onderzoek is essentieel
om voldoende kennis te houden over energetische en niet-energetische
toepassingen en over het behandelen van radioactief afval.
Vanuit deze optiek kiest het Streekplatform Kempen voor een nucleair veilige
en duurzame Kempen. De financiële middelen hiertoe moeten gewaarborgd
zijn en blijven en exclusief aangewend worden om dit beleid uit te voeren.

Uitdagingen

De voorwaarden voor het Streekplatform Kempen waaronder deze activiteiten
kunnen en moeten gebeuren zijn dan ook:
1. Alle huidige en toekomstige nucleaire activiteiten moeten gebeuren met
maximale voorzorgen op gebied van veiligheid, gezondheid en
bescherming van het leefmilieu, op een gecontroleerde en
wetenschappelijk onderzochte manier met open en proactieve
communicatie naar bevolking en werknemers.
2. Alle beslissingen die een impact hebben op de toekomst van de nucleaire
sector moeten rekening houden met hun socio-economische impact op de
regio en moeten ook de mogelijkheid bieden voor een duurzame
streekontwikkeling.
3. Er moet in de nucleaire sector een globaal, toekomstgericht en
geïntegreerd beleid gevoerd worden dat alle aspecten omvat van
wetenschappelijk onderzoek in energetische en niet-energetische
toepassingen, ontwikkeling en demonstratie van technologieën, productie,
ontmanteling, opslag en berging van radioactieve afvalstoffen. Dit beleid
moet niet alleen gecoördineerd worden op federaal niveau maar ook in
samenspraak met of door gewesten, provinciale en lokale overheden én in
een partnerschap met de brede regio, met Streekplatform Kempen als zijn
vertegenwoordiging.
Het Streekplatform Kempen wil volgende voorwaarden gerealiseerd zien:

Doelen

•
•
•
•
•
•
•

Absolute voorrang aan veiligheid, milieu en gezondheid
Kennis en onderzoek als hefboom voor ontwikkeling
Uitvoering van voorbereiding van de beslissingen in nucleaire
afvalverwerking en berging van categorie A-afval
Gedeeltelijke herbestemming nucleaire zone
Reserveren van en aanwending van voldoende financiële middelen voor
het beheer van radioactief afval
Controle, opvolging, kennis en informatie van de nucleaire
bedrijvigheid.
Communicatie als hefboom voor maatschappelijke aanvaarding

Ambitie
Nucleaire veilige Kempen
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Uiteraard moet de voortgang van het volledige masterplan geactiveerd
worden. Volgende deelprojecten zullen de eerste 3 jaren de aandacht krijgen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Projecten
/acties

Verdere uitvoering van noodplannen
Verdere uitvoering van gezondheidsonderzoeken
Oprichting Lokaal Fonds
Uitbouw communicatiecentrum / parcours
Realisatie van leerstoel aan Thomas More
Vergunningentraject bergingsmodules, IPM en caissonfabriek
Realisatie oostelijke uitbreiding Stenehei
Heropstart planning stedelijke ontsluiting in Geel

Eveneens blijft het MYRRHA-project centraal staan voor SCK.
Partners in Regionale Nucleaire Coördinatiecel

Partners &
aanpak

-

Gemeentebesturen Geel, Dessel, Mol, Retie
MONA/STORA
IOK
Werkgevers – en werknemersorganisaties
SPK
NIRAS
FANC
BP
SCK
BN
FBFC (Areva)
Streekplatform Kempen

Governance via maandelijkse bijeenkomst van het RNC.
•
•
Resultaten

Planning

Middelen/inzet team
Monitoring

•
•
•
•
•

Aantal uitgevoerde noodplanoefeningen
Aantal onderzochte personen in het gezondheidsonderzoek: 300
moeders en baby’s
Lokaal Fonds: startbedrag tussen 90 en 110 miljoen euro
Realisatie communicatiecentrum in 2019
Leerstoel: aantal studenten
Aantal ha bedrijventerrein: 10 ha Stenehei
Ruimtelijk plan met betrekking tot stedelijke ontsluiting in Geel

In de looptijd 2016-2019 zullen een aantal deelprojecten van het Masterplan
worden uitgevoerd, zoals hierboven beschreven. Uiteraard zal de opvolging
van het voorwaardenscheppend kader permanent en gedurende een zeer
lange termijn gegarandeerd moeten blijven.
Opvolging Regionale Coördinatiecel via coördinator Streekplatform Kempen
Rapportage op basis van de eerder aangehaalde indicatoren.
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