NOTA AAN DE RAAD VAN BESTUUR
Vergadering: 2020-02-11
Agendapunt: Projectwerking
1.

Groenpool Parkbos (Gent-Leiestreek)

Bijlage (dig) + inzage (verg): voorstel samenwerkingsovereenkomst Parkbos 2020-2022
Situering
Sinds 2007 waren de opeenvolgende gouverneurs coördinator voor de realisatie van groenpool
Parkbos (Gent/De Pinte/SM-Latem). Er werd een projectpartnerschap opgericht. De samenwerking
tussen de projectpartners werd geregeld in opeenvolgende samenwerkingsovereenkomsten
waarvoor nu een voorstel tot verlenging/uitbreiding 2020-2022 voorligt.
Doelstelling project Parkbos
Het Parkbos wordt ontwikkeld als zuidelijke ‘groene poort’ tot het stedelijk gebied Gent ten behoeve
van zachte recreatie (wandelen, fietsen) voor het grootstedelijk gebied Gent en voor de omliggende
woonkernen. Partners zetten acties en deelprojecten op rond volgende thema's:
• communicatie en draagvlakvorming
• grondverwerving
• natuur
• erfgoed
• landschap
• toerisme en recreatie
• educatie
• mobiliteit en infrastructuur
• landbouwstructuur en landbouwverbreding
• efficiënt beheer
• integraal waterbeleid
• organisatiestructuur
Het vervolgproject 2020-2022 omvat:
•

•

1° een gecoördineerde samenwerking voor een kwaliteitsvolle uitvoering. De projectpartners
engageren zich om in te zetten op gezamenlijke coördiatie en samen te werken aan de realisatie
van deelprojecten. Een uitvoeringsprogramma met deelprojecten zal in de eerste zes maanden
van de projectperiode 2020-2022 worden opgemaakt.
2° een goede communicatie met alle belanghebbenden.
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Partnerschappen
Diverse partners (lokaal-provinciaal-Vlaams) worden betrokken (zie overeenkomst). Vanuit de
provincie is sinds de opstart de directie Leefmilieu betrokken. In de nieuwe projectperiode zouden
ook de dienst Landbouw en Platteland van en Toerisme Oost-Vlaanderen deel uitmaken van het
projectpartnerschap. Provincie beslist op provincieraad 19/02/2020.
Prioriteiten 2020-2022
•

•

•

Continuering focus op inrichting natuur- en bosgebieden en portalen, mobiliteit en infrastructuur
en (deels) de uitbouw van een recreatieve netwerk. Heel wat deelprojecten zijn voorbereid en
kunnen nu op korte termijn gerealiseerd worden. Andere deelprojecten moeten nog worden
opgestart.
Daarnaast zal aan inhoudelijke en ruimtelijke verbreding gewerkt worden. Zo zal er de komende
jaren aandacht zijn voor het versterken van het erfgoed en de landbouw in het gebied, voor de
uitbouw van een educatieve en bredere toeristische werking, de opmaak van een globale
mobiliteitsvisie en een afsprakenkader voor het beheer.
De projectpartners engageren zich om werk te maken van de realisatie van een aantal
deelprojecten, deels opgesomd in de overeenkomst; deels in onderling overleg verder te
bepalen.

Financiering
1° basisbijdrage voor voltijdse projectcoördinator + werkingsmiddelen, op jaarbasis (excl. BTW):
•
•
•
•
•
•

Provincie Oost-Vlaanderen
Toerisme Oost-Vlaanderen
Agentschap voor Natuur en Bos
Stad Gent
Gemeente De Pinte
Gemeente Sint-Martens-Latem

15.000 euro
15.000 euro
30.000 euro
20.000 euro
10.000 euro
10.000 euro

2° realisatie van de deelprojecten: eventueel; zelf dragen of aparte beslissing
Kan RVB het engagement van TOV in Project Parkbos en het voorstel samenwerkingsovereenkomst
‘Realisatie Groenpool Parkbos 2020-2022’ met bijhorende financiële inbreng goedkeuren, op
voorwaarde dat ook de provincie haar partnerschap bevestigt?
+ Vaststelling afvaardiging in stuurgroep
Katia Versieck
05-02-2020
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