Project Grenzeloze Logistiek
Naast de steden en gemeenten spelen ook de provincies een cruciale rol om een ondernemingsvriendelijk beleid te stimuleren.
De belangrijkste partners daarbij zijn de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen, performante uitvoeringsorganisaties voor het
provinciaal economisch beleid en voor gebiedsgerichte initiatieven op vlak van ruimtelijke economie en streekontwikkeling.

POM Oost-Vlaanderen
	Wat is de rol van POM Oost-Vlaanderen binnen
het project Grenzeloze Logistiek?

	Welke concrete projectacties werden uitgevoerd?
Impactproject ‘Bundelen, verduurzamen
en regisseren van bioreststromen’

We zijn verantwoordelijk voor de algemene (administratieve)
coördinatie van het project Grenzeloze Logistiek. Daarnaast
treden we op als projectcoördinator van het impactproject

Het impactproject ‘Bundelen, verduurzamen en regisseren

‘Bundelen, verduurzamen en regisseren van bioreststromen’.
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De biogebaseerde economie speelt een belangrijke rol in de
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en van de grensregio. Bioreststoffen zijn namelijk een potentiële grondstof.

Op basis van een globale inventarisatie (locatie, soort,
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een volledige business case uit.
Om de nodige praktische ervaring op te doen werd ook nog
een pilootproject opgezet rond inzamelen van melkwei. Het
is immers de bedoeling dat de geselecteerde opportuniteiten ook effectief in de praktijk worden toegepast. Daarvoor
werkten we met alle relevante stakeholders samen.

Impactprojecten

	Wat verwacht u van het project Grenzeloze
Logistiek?

Waar vinden we de projectresultaten terug?

• Een business case rond het meest optimale logistieke proces
om gemaaide bermgrassen te gebruiken als waardevolle input
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Europa.

- een rekenmodule die kan dienen als beslissingsondersteunend instrument. Deze toetst de kostenimpact van meerdere
beschikbare logistieke scenario’s.
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