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Interprovinciaal Kenniscentrum

Vaststellingen

• Veel provinciale deskundigen en zeer uitgebreide expertise, 
maar weinig onderlinge uitwisseling

• Groot aanbod, maar te vaak binnen eigen provinciegrenzen

• Vele opportuniteiten tot interprovinciale samenwerking 
• Samenwerking tussen provinciale diensten: elkaars werking versterken

• Ondersteuning provinciale diensten én gemeenten in andere provincies



24/05/2018

2

Interprovinciaal Kenniscentrum

Historiek:

• 2011-2012: initiatief vanuit Oost-Vlaanderen en Antwerpen om 
een IPKC op te richten om kennis en dienstverlening uit te 
wisselen
• Provincies staan onder druk (interne staatshervorming)
• Sterke traditie binnen beleidsdomein leefmilieu
• Kennis als cruciale factor
• Via IPKC komen tot sterke, efficiënt samenwerkende provincies
• Dienstverlenende en ondersteunende rol
• Geen aparte structuur, het IPKC dat zijn alle provinciepersoneelsleden! 

• Sep. 2013: Goedkeuring van gedeputeerden voor leefmilieu
• Feb. 2014: Startdag in Leuven
• Feb. 2016: Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst
• Okt. 2016: Aanwerving interprovinciale medewerker
• …

Interprovinciaal Kenniscentrum
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Samenwerkingsovereenkomst

Doelstelling

• Deskundigen onderling inzetbaar maken

• Uitwisseling van dienstverlenende en ondersteunende taken 
van algemeen belang

• Louter tussen overheden en zonder betrokkenheid van 
private dienstverleners

Verbintenis

• Ingaan op vragen voor zover capaciteit aanwezig is

• Gebruik maken elkaars expertise (efficiëntie-verhogend)

• Provinciegrensoverschrijdende gemeentelijke ondersteuning 
uitwerken mits kennisgeving / toestemming

Samenwerkingsovereenkomst

Uitvoeringsmodaliteiten

• Afhankelijk per opdracht

Financiële bepalingen

• Gratis

• Wederdienst

• Kostprijs
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Interprovinciaal Kenniscentrum

Reeds realisaties:

• Hervorming opleiding lokale toezichthouders

• Startdag Leuven en trefdagen ‘Klimaat’ en ‘Biodiversiteit’

• Kennis- en gegevensuitwisseling

• Ontwikkelen van gezamenlijke standpunten tav Vlaanderen

• Opstart nieuwe samenwerkingsverbanden

• Nauwe samenwerking PCM – PIH

• Aanwerving interprovinciale medewerker: Ben Haeverans

• Inventarisatie (inter)provinciaal aanbod

• Expertise- en contactpersonendatabank: >250 deskundigen!

• …

Een IPKC met 3 pijlers

Inventariseren
Netwerken en 

inspireren

(inter)provinciale 
ondersteuning 

faciliteren



24/05/2018

5

Interprovinciale ondersteuning 
faciliteren

Voor

• Provinciale diensten

• Lokale besturen

• …

Hoe?

• IPKC dienstverleningsplatform (CRM)
• Afgestemd (inter)provinciaal aanbod

• Regelt uitwisseling van kennis en diensten conform 
samenwerkingsovereenkomst

• Nieuwe samenwerkingsverbanden

Wat kan het inhouden?
• Beleidsondersteunende dienstverlening / advisering

• Milieu, natuur, klimaat, energie,…

• Vergunningen 

• Waterbeheer

• Educatie

• …

• Milieuonderzoek
• Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek (PCM - Gent)

en Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH - Antwerpen)

• Erkende en geaccrediteerde labo’s met deskundige omkadering

• Disciplines: water, bodem, lucht, geluid, ecologie, milieu en 
gezondheid (PIH), …

• Sprekers op studiedagen of info-avonden, opleidingen op 
maat, bijstand bij handhaving, …

• Mogelijkheid tot samenwerking – steeds vrijblijvend
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Ideeën qua mogelijkheden?

• Zie brochures met dienstverlening naar gemeenten in 
Oost-Vlaanderen en Antwerpen:

• Milieucontract Oost-Vlaanderen

https://dms.oost-vlaanderen.be/download/972b9e93-7417-4bd2-8e8f-
8e55d2d7f121/Brochure%20Milieucontract%202018-2019.pdf

• Inzoomen op samenwerking Antwerpen

https://www.provincieantwerpen.be/content/dam/provant/dlm/regiowerk
ing/inzoomen_Web.pdf

CONTACT

Ben Haeverans
Coördinator Interprovinciaal Kenniscentrum

Adviseur Klantenrelaties
Provinciaal Instituut voor Hygiëne, Antwerpen
Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek, Oost-Vlaanderen

M +32 473 80 69 57
Kronenburgstraat 45, 2000 Antwerpen
Godshuizenlaan 95, 9000 Gent

https://dms.oost-vlaanderen.be/download/972b9e93-7417-4bd2-8e8f-8e55d2d7f121/Brochure Milieucontract 2018-2019.pdf
https://www.provincieantwerpen.be/content/dam/provant/dlm/regiowerking/inzoomen_Web.pdf
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CONTACT

Marie De Winter
Peter Norro 

Dienst Minawa – Provincie West-Vlaanderen
Provinciehuis Boeverbos

Marie.de_winter@west-vlaanderen.be T 050 40 34 90
Peter.norro@west-vlaanderen.be T 050 40 32 90 

mailto:Marie.de_winter@west-vlaanderen.be
mailto:Peter.norro@west-vlaanderen.be

