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‘De heilige graal van

“de juiste schaal”

is een mythe.’
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INTERVIEW: HANS TINDEMANS [ BELEIDSMEDEWERKER VRP ]
T E K S T: KO E N R A E Y M A E K E R S [ H O O F D R E D A C T E U R R U I M T E ]

Een gesprek
met Antwerps
gouverneur
Cathy Berx

Onze provincies vormen een bovenlokaal bestuursniveau waarvan de
wortels teruggaan tot de Franse periode. Die historische verankering
ten spijt, zijn de Vlaamse provincies de laatste jaren een discussiepunt
geworden in diverse agenda’s. De provinciale bevoegdheden werden onlangs
ingeknot tot niet-persoonsgebonden zaken en regelmatig gaan er in de
politieke arena stemmen op die hun bestaansreden in vraag stellen.
Wat is vandaag de relevantie van een provinciale werkingsschaal in het
licht van de uitdagingen in deze eeuw? Gaat het om een achterhaalde
bestuursvorm, of kan de provincie integendeel de weg wijzen in de
zoektocht van een gemeenschap in transitie? We gingen aankloppen
bij Cathy Berx, die sinds 2008 actief is als gouverneur van de provincie
Antwerpen. Hier volgt het verslag van een lang en openhartig gesprek.

Gouverneurs als bruggenbouwers
HAN S TI N D EMAN S Volgens uw website
waakt u over synergieën en een goede verdeling
tussen lusten en lasten in de regio’s van de
provincie Antwerpen. Hoe doet u dat precies?
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| De grootste troef van gouverneurs is dat ze
een band hebben met alle beleids- en bestuursniveaus – van het
federale en regionale niveau, als commissaris van de federale en
Vlaamse overheid, tot de lokale besturen. Dat is best handig wanneer bij dossiers ook federale diensten betrokken zijn. Een goed
voorbeeld zijn complexe windturbinedossiers, waar af en toe
beperkingen gelden op het vlak van tiphoogte en aanvliegroutes;
in dat geval zijn Skeyes en het directoraat-generaal voor de luchtvaart cruciale federale partners.
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Als commissaris van de Vlaamse regering kregen gouverneurs
een algemene coördinatierol toegewezen. En dat is geen overbodige luxe, met een Vlaamse overheid die in grote mate verkokerd
blijft. Voor vele gebiedsgerichte uitdagingen zijn zowel het departement Wegen & Verkeer als MOW, Omgeving, Natuur &
Bos, Erfgoed, VLM, Landbouw & Visserij betrokken. Elk van die
diensten heeft, vanuit het decreet dat ze moeten toepassen, een
bepaalde visie op onze maatschappelijke uitdagingen. Mijn rol
bestaat erin die af te stemmen en scherper te definiëren – ze zijn
ondertussen genoegzaam bekend: energietransitie, integraal
waterbeleid, een gezonde leefomgeving, het realiseren van Europese en Vlaamse natuurdoelstellingen, landbouw, recreatie,
ontginningen. Vanuit mijn positie kan ik bijdragen tot het zo
rechtvaardig mogelijk verzoenen van diverse ruimteclaims binnen onze schaarse ruimte. Neem nu een bedrijf als Sibelco, dat
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