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SCHRIFTELIJKE VRAGEN 2020 
 

 

Schriftelijke vraag van 10 januari 2020 

van Rudy Sohier (PVDA) 

aan de deputatie 

over communicatie-intitiatief ‘volgspot’ 

 

Zowel op de regionale televisiezenders als in de geschreven en digitale verschijnt 

‘Volgspot’. Daarin, zo lezen we  in de officiële communicatie, “volgen we een 

gedeputeerde van de provincie Antwerpen tijdens een werkdag op het terrein”. 

  

Graag vernam ik: 

  

- Waar, en met welke frequentie en duur/lengte, verschijnt ‘Volgspot’ in de diverse 

media? 

 

- Welke bedragen betaalt het bestuur voor de realisatie en verspreiding deze 

uitzendingen en publicaties en wie zijn daarvan de begunstigden? 

 

- Om welk totaal bedrag gaat het op jaarbasis? 

 

- Tot hoe lang lopen de contracten voor de realisatie en verspreiding ‘Volgspot’? 

 

Kan u mij, bijkomend, een kopie of de link sturen van de voor ‘Volgspot’ afgesloten 

contracten bezorgen? 

 

Antwoord van de deputatie (23 januari 2020): 

 

‘Waar, en met welke frequentie en duur/lengte, verschijnt ‘Volgspot’ in de 

diverse media?’ 

 

- ATV 

Online 

o Prerollcampagne in carrousel over de verschillende 

afleveringen; 200.000 websitebezoekers/maand ; SOV 

minstens 35% 

o 8 weken bannering met leaderbord 50% SOV 

o Permanente landingspagina voor Provincie Antwerpen 

o 8 maal Opname in de nieuwsbrief van ATV 

o Spot verspreid via social media-kanalen van ATV 

 

Uitzending 8 afleveringen 

o Zaterdag van 10u t/m 18u30 

o Zondag om ca 9u50 voor de live uitzending van Wakker op 

Zondag 

o Zondag om 18u20 voor het live avondnieuws 

o Maandag t/m vrijdag voor het live middagnieuws van 12u30 
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o Maandag t/m vrijdag voor het live avondnieuws van 18u30 

- Alles samen een 14-16 keer 

o 8 x trailer 20 seconden in primetime op woensdag, 

donderdag en vrijdag 

 

- RTV 

Online 

o Prerollcampagne in carrousel over de verschillende 

afleveringen; 200.000 websitebezoekers/maand; SOV 

minstens 35% 

o 8 weken bannering met leaderbord 50% SOV 

o Permanente landingspagina voor Provincie Antwerpen 

o 8 maal opname in de nieuwsbrief van RTV 

o Spot verspreid via social media-kanalen van TV PLUS(en 

gedeeld via sociale media-kanalen van RTV) 

 

Uitzending 8 afleveringen 

o Zaterdag van 10u t/m 18u00 

▪ Op zaterdag werd er telkens een nieuwe aflevering 

uitgezonden in een herhalingslus (samen met Wonen 

Plus, Living Plus en 100% Cultuur) 

o Zondag om ca 10u25 voor de live uitzending van Standpunt 

(seizoen) 

o Zondag om 17u55 voor het avondnieuws 

o Maandag t/m vrijdag omstreeks 13u10 

o Maandag t/m vrijdag voor het avondnieuws van 17u10 

Alles samen een 14-16 keer 

o 8 x trailer 20 seconden in primetime op woensdag, 

donderdag en vrijdag 

 

- MEDIAHUIS 

o 8 afleveringen 

o Native dossier en aanjagers op gva.be, op nieuwsblad.be en 

standaard.be met targeting op provincie Antwerpen 

o 12 weken campagne 

o Take-over rond de artikels 

o 14.600 reads (1.825 per artikel) 

 

‘Om welk totaal bedrag gaat het op jaarbasis?’ 

 

Mediakosten: Beleidsuitzending Volgspot 

• ATV: 94.745 euro incl. btw 

• RTV: 94.745 euro incl. btw 

• Mediahuis: 19.934,75 euro incl btw 

Productiekost: Beleidsuitzendingen Volgspot bedraagt 70.769, 23 euro 

 

‘Welke bedragen betaalt het bestuur voor de realisatie en verspreiding deze 
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uitzendingen en publicaties en wie zijn daarvan de begunstigden?’ 

 

De opnames, realisatie en productie van de Volgspot vallen onder het globale contract 

dat we telkens in het begin van het jaar onderhandelen met de zenders ATV, RTV en de 

krant GVA voor alle uitzendingen en publicaties in de regionale media. 

 

Daarin worden alle opdrachten opgenomen die we in de loop van het jaar samen met 

hen realiseren. In grote lijnen komt dat neer op de volledige redactie, pre-productie, 

productie, uitzendingen, spots, programmetic buying & advertising, tracking, 

werkgroepen, enz… voor alle uitzendingen en de volledige promotie ervan zowel op 

televisie, online als social. 

Voor een detail van de kosten van de overeenkomst willen wij verwijzen naar de bijlage 

bij deze brief, waarin een onderscheid gemaakt wordt tussen de productie van 

afleveringen van reeksen. 

 

‘Tot hoe lang lopen de contracten voor de realisatie en verspreiding 

‘Volgspot’?’ 

 

Dit specifiek contract liep van 1 augustus 2019 tot en met 31 december 

2019. Het huidig beleidsakkoord legt andere accenten. 

 

BIJLAGE 

 

Overheidsopdracht van diensten voor de ontwikkeling, productie en uitzending van 

provinciale televisie-formats op regionale zenders ATV en RTV en op de websites van de 

respectievelijke zenders en van GVA voor jaargang 2019  

 

1. Partijen overeenkomst  

 

Tussen Provincie Antwerpen  enerzijds, met ondernemingsnummer 0207.725.597 en 

maatschappelijke zetel te Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen, België, 

vertegenwoordigd door Jan De Haes, gedeputeerde en de heer Danny Toelen, 

provinciegriffier, voor wie optreedt Peter Sommen, departementshoofd departement 

Mens, Communicatie en Organisatie, hierna genoemd ‘de aanbestedende overheid’  

 

in uitvoering van de beslissing van de deputatie van de provincie Antwerpen in zitting 

van 25/07/2019  

 

De leidend ambtenaar is Paul Hendrickx, Directeur Marketing & Communicatie.  

 

De aanbestedende overheid is de rechtspersoon Provincie Antwerpen. De Provincie 

Antwerpen treedt op als opdrachtencentrale voor al de diensten die overeenkomstig art. 

219 §1 van het Provinciedecreet van 9 december 2005 (B.S., 29 december 2005, err., 

B.S., 5 december 2008)   

 

door de Provincie Antwerpen worden opgericht in de vorm van provinciale extern 

verzelfstandigde agentschappen. De Provincie Antwerpen treedt eveneens op als 

opdrachtencentrale voor die rechtspersonen die overeenkomstig de criteria 

vooropgesteld in art. 219 §3 van vermeld Provinciedecreet vermoed worden met 

welbepaalde taken van provinciaal belang belast te zijn.  
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Dit heeft voor gevolg dat, telkens waar in de tekst Provincie Antwerpen of 

Aanbestedende overheid staat, inderdaad Provincie Antwerpen dient te worden gelezen 

voor al hetgeen de gunning betreft of wat eraan voorafgaat, of hetzij Provincie 

Antwerpen hetzij één van hogergenoemde entiteiten, voor hetgeen de uitvoering 

aangaat.  

 

Meer informatie over de Provincie Antwerpen vindt u op www.provincieantwerpen.be  

 

En anderzijds:  de vennootschappen:   

 

RTV BVBA (voor RTV)  

 

BTW BE0461.812.545  

 

Lossing 16,  

 

2260 Westerlo  

 

Vertegenwoordigd door:  

 

___  

 

en  

 

NV De Buren (voor ATV en Het Mediahuis)  

 

BTW BE0455.948.795  

 

Herckenrodesingel 10  

 

3500 Hasselt   

 

Vaste vertegenwoordiger,   

 

___  

 

 

hierna genoemd  ‘de dienstverlener(s)’  

 

 

wordt het volgende overeengekomen:  

 

2. Voorwerp van de overeenkomst  

 

Voorwerp van deze overeenkomst betreft de ontwikkeling, productie en uitzending van 2 

verschillende televisie-formats (zoals hieronder beschreven) voor de provincie 
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Antwerpen door de regionale zenders ATV, (vertegenwoordigd door nv De Buren) en RTV 

bvba in 2019.  

 

Gezien GVA (Mediahuis) onderdeel is van nv De Buren, wordt ATV gevraagd om een deel 

van de opdracht (online) uit te besteden aan Mediahuis.   

 

Context:  

 

Om de inwoners van de provincie Antwerpen te informeren over het beleid en de 

dienstverlening van het provinciebestuur zette de communicatiedienst de voorbije jaren 

in op reportagereeksen bij ATV en RTV en printkaternen bij Gazet van Antwerpen onder 

de naam ‘Rondje Provincie’. Steeds in nauwe samenwerking met de respectievelijke 

media.   

 

Gelet op de toenemende digitalisering wenst de provincie Antwerpen de samenwerking 

met de 3 nieuwsmerken te heroriënteren. Enerzijds wenst de provincie de focus te 

leggen op video op de 3 digitale nieuwsmerken, anderzijds zou de inhoudelijke insteek 

dichter moeten aanleunen bij (het faciliteren van) de lokale besturen.  

 

80% van de Belgische surfers bekijkt video online. En nieuwsplatformen zijn hiervoor, 

naast social media en youtube, belangrijke informatiebronnen.   

 

Mediahuis is het grootste lokale digitale platform in België. Daarbij zet het sterk in op 

videocontent, dat steeds grotere proporties kent in het dagelijkse surfgedrag van 

mensen. Per maand behaalt Mediahuis 15 mio views voor zijn premium videocontent, in 

kanalen die door bezoekers gezien worden als betrouwbaar en geloofwaardig.   

 

Er wordt vastgesteld dat online-video bovendien zeer complementair is met televisie. De 

combinatie van digitale en TV advertising verhoogt de Return On Investment van een 

campagne met 60%. De ideale mix van TV en Online in GRP en bereik is 80% TV – 20% 

OLV.  

 

Format 1: Niet-beleidsuitzendingen (Geweldig).  

 

Betreft:  

 

Ontwikkeling, productie en verspreiding van 5 afleveringen (4 reguliere + 1 aflevering 

nieuwjaarswensen). Speelduur per aflevering is ongeveer vier minuten.  

 

Concept (basis):  

 

Elke aflevering zal telkens één (beleids)thema uit het aanbod van provincie Antwerpen 

toelichten. We willen dat op een dynamische, verrassende en enigszins humoristische 

manier doen zodat we de surfer / kijker kunnen blijven boeien.  

  

Er werd gekozen om samen te werken met Dimitri Leue, die ook de scenario’s voor zijn 

rekening neemt. Het gegeven is eenvoudig; Dimitri geeft, als het ware in één take, een 

heleboel informatie over het thema terwijl hij doorheen verschillende locaties loopt. Alles 

wordt (middels harde cuts) achter elkaar gemonteerd, waardoor het lijkt dat hij één 

verhaal vertelt, maar visueel doet hij dat telkens in een andere setting. Het concept laat 
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toe om veel te vertellen en tegelijkertijd veel te tonen. Hierdoor blijft de uitzending 

boeiend om naar te kijken.   

 

Ontwikkeling:  

 

In samenwerking met de aanbestedende overheid zullen de dienstverleners het 

basisconcept van de afleveringen verder ontwikkelen naar vorm (format) en 

haalbaarheid v.d. productie toe. De aanbestedende overheid staat in voor de briefing 

voor het scenario en de briefing van de acteurs en de regisseur.  

 

Productie:  

 

De dienstverleners staan in voor de volledige (zowel logistieke als technische) productie 

van de reeksen. Zij voorzien een team van medewerkers die instaan voor de productie. 

Het team, bestaande uit een geluidsman/vrouw, cameraman/vrouw, regisseur en de 

acteurs, staat - op basis van een strakke briefing - in voor 5 afleveringen. De 

aanbestedende overheid zal logistieke ondersteuning bieden op vlak van het aanreiken 

van middelen en mensen wanneer het om provinciale locaties gaat.  

 

De timing van de productie zal bepaald worden in onderling overleg tussen de 

verschillende partijen en i.f.v. het uitzendschema.  

 

Uitzendschema  

 

Televisie:  

 

Er werd gekozen om de afleveringen enkel in de lus van zaterdag te plaatsen i.p.v. in 

een lus tijdens de weekdagen, omdat de lus in het weekend meer kijkers trekt. 

Daarnaast werd er gestreefd om de afleveringen zoveel mogelijk in prime time te 

programmeren, omdat we dan ook meer kijkers bereiken.   

 

Online:  

Via teasers leiden we de surfer naar een een ‘dedicated’ pagina - een landingspagina 

exclusief voor provincie Antwerpen - binnen de websites van de regionale media. (Voor 

RTV is de landingspagina voorzien op de website van RTV PLUS, en zullen banners op de 

website van RTV doorverwijzen naar die landingspagina.)  

 

 

Overeengekomen wordt, dat de afleveringen als volgt verspreid worden:  

 

ATV  

 

 

Online  

 

Prerollcampagne van 50.000 views gespreid over de verschillende afleveringen  

 

5 weken bannering met leaderbord 50% SOV   

 

Permanente landingspagina voor Provincie Antwerpen  
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5 maal Opname in de nieuwsbrief van ATV    

 

Spot verspreid via social media-kanalen van ATV  

 

Uitzending 4+1 afleveringen  

 

Zaterdag van 10u t/m 18u30  

 

Zondag om ca 9u50 voor de live uitzending van Wakker op Zondag  

 

Zondag om 18u20 voor het live avondnieuws  

 

Maandag t/m vrijdag voor het live middagnieuws van 12u30  

 

Maandag t/m vrijdag voor het live avondnieuws van 18u30  

 

5 x trailer 20 seconden in primetime op woensdag, donderdag en vrijdag  

 

 

RTV  

 

 

Online  

 

Prerollcampagne in carrousel over de verschillende afleveringen; 200.000 

websitebezoekers/maand; SOV minstens 35%  

 

5 weken bannering met leaderbord 50% SOV   

 

Permanente landingspagina voor Provincie Antwerpen  

 

5 maal opname in de nieuwsbrief van RTV    

 

Spot verspreid via social media-kanalen van TV PLUS (en gedeeld via sociale media-

kanalen van RTV)  

 

Uitzending 4+1 afleveringen  

 

Zaterdag van 10u t/m 18u30  

 

Zondag om ca 10u25 voor de live uitzending van Standpunt  

 

Zondag om 18u20 voor het avondnieuws  

 

Maandag t/m vrijdag omstreeks 13u10  

 

Maandag t/m vrijdag voor het avondnieuws van 18u30  
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5 x trailer 20 seconden in primetime op woensdag, donderdag en vrijdag  

 

 

MEDIAHUIS  

 

Online  

 

4 afleveringen   

 

Native dossier op gva.be, nieuwsblad.be en standaard.be. Native aanjagers op gva.be 

zonder targeting, op nieuwsblad.be en standaard.be met targeting op provincie 

Antwerpen  

 

12 weken campagne  

 

Take-over rond de artikels  

 

44.000 reads (11.000 per artikel)  

 

1 aflevering (nieuwjaarswensen)  

 

In-content op gva.be, nieuwsblad.be (met targeting op provincie Antwerpen), 

standaard.be (met targeting op provincie Antwerpen)  

 

150.000 impressies  

 

Format 2: Beleidsuitzendingen.  

 

Betreft:  

 

Ontwikkeling, productie en verspreiding van 8 afleveringen. Speelduur per aflevering is 

ongeveer 4 minuten.  

 

Concept (basis):  

We volgen de gedeputeerde vanaf het begin tot het einde van zijn of haar werkdag, 

waarbij alle vertrek- en aankomstplaatsen steeds in het format zitten om de dynamiek in 

het geheel te houden. We registreren de werkdag van de gedeputeerde (alsof de camera 

over de schouder van de gedeputeerde meekijkt).   

 

We houden Q&A tussen de gedeputeerde en de reporter/regisseur, die zelf nooit in beeld 

verschijnt. Je hoort de reporter wel praten met de gedeputeerde.   

 

Uiteraard heeft de gedeputeerde van dienst een mooie gevulde werkdag tijdens de 

opnames. We trachten een goed evenwicht weer te geven tussen mens en politicus, 

maar de reportages moeten vooral de beleidsdomeinen van elke gedeputeerde in de verf 

zetten en dat op een ‘behapbare’ manier zodat de afleveringen boeiend blijven voor de 

kijker. De ingrediënten die elke reportage moet hebben: down-to-earth, gebalanceerd en 

informatief.   
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Ontwikkeling:  

 

In samenwerking met de aanbestedende overheid zullen de dienstverleners het 

basisconcept verder ontwikkelen naar vorm (format) en haalbaarheid v.d. productie toe. 

De aanbestedende overheid staat in voor de content; m.a.w. de vragen en de 

antwoorden en voor de briefing van zowel de inwoners als de gedeputeerden.  

 

Productie:  

 

De dienstverleners staan in voor de volledige (technische) productie. De aanbestedende 

overheid zorgt voor de interne afspraken met de gedeputeerden. De timing van de 

productie zal bepaald worden in onderling overleg.   

 

Overeengekomen wordt, dat er 8 afleveringen (2 per gedeputeerde) opgenomen 

worden.  

 

Uitzendschema  

 

Televisie:  

 

Er werd gekozen om de afleveringen enkel in de lus van zaterdag te plaatsen i.p.v. in 

een lus tijdens de weekdagen, omdat de lus in het weekend meer kijkers trekt. 

Daarnaast werd er gestreefd om de afleveringen zoveel mogelijk in prime time te 

programmeren, omdat we dan ook meer kijkers bereiken.   

 

Online:  

Via teasers leiden we de surfer naar een een ‘dedicated’ pagina - een landingspagina 

exclusief voor provincie Antwerpen - binnen de websites van de regionale media. (Voor 

RTV is de landingspagina voorzien op de website van RTV PLUS, en zullen banners op de 

website van RTV doorverwijzen naar die landingspagina.)  

 

Overeengekomen wordt, dat de afleveringen als volgt verspreid worden:  

 

ATV  

 

Online  

 

Prerollcampagne in carrousel over de verschillende afleveringen; 200.000 

websitebezoekers/maand ; SOV minstens 35%  

 

8 weken bannering met leaderbord 50% SOV   

 

Permanente landingspagina voor Provincie Antwerpen  

 

8 maal Opname in de nieuwsbrief van ATV    

 

Spot verspreid via social media-kanalen van ATV  
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Uitzending 8 afleveringen  

 

Zaterdag van 10u t/m 18u30  

 

Zondag om ca 9u50 voor de live uitzending van Wakker op Zondag  

 

Zondag om 18u20 voor het live avondnieuws  

 

Maandag t/m vrijdag voor het live middagnieuws van 12u30  

 

Maandag t/m vrijdag voor het live avondnieuws van 18u30  

 

8 x trailer 20 seconden in primetime op woensdag, donderdag en vrijdag  

 

 

RTV  

 

Online  

 

Prerollcampagne in carrousel over de verschillende afleveringen; 200.000 

websitebezoekers/maand; SOV minstens 35%  

 

8 weken bannering met leaderbord 50% SOV   

 

Permanente landingspagina voor Provincie Antwerpen  

 

8 maal opname in de nieuwsbrief van RTV    

 

Spot verspreid via social media-kanalen van TV PLUS(en gedeeld via sociale media-

kanalen van RTV)  

 

Uitzending 8 afleveringen  

 

Zaterdag van 10u t/m 18u30  

 

Zondag om ca 10u20 voor de live uitzending van Standpunt (seizoen)  

 

Zondag om 18u20 voor het avondnieuws  

 

Maandag t/m vrijdag omstreeks 13u10  

 

Maandag t/m vrijdag voor het avondnieuws van 18u30  

 

8 x trailer 20 seconden in primetime op woensdag, donderdag en vrijdag  

 

 

MEDIAHUIS  
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8 afleveringen  

 

Native dossier en aanjagers op gva.be, op nieuwsblad.be en standaard.be met targeting 

op provincie Antwerpen  

 

12 weken campagne  

 

Take-over rond de artikels  

 

14.600 reads (1.825 per artikel)  

 

Oplevering uitzendingen  

 

De provincie krijgt het geheel van elke aflevering ter beschikking via de ftp-server, 

alsook de eventueel afzonderlijke onderdelen. Het verkregen audio-visueel materiaal 

mag achteraf door de provincie worden hergebruikt via diverse kanalen en ter 

beschikking gesteld worden aan derden. De rechten tot uitzendingen worden 

overgedragen aan het provinciebestuur. De provincie kan ook beeldmateriaal opvragen 

in het kader van andere audiovisuele producties.  

 

Een kopie van de videobestanden van de geprogrammeerde uitzendingen moeten 

worden geleverd op volgend adres: Provinciebestuur van Antwerpen, Koningin 

Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen t.a.v de Communicatiedienst.  

 

Bij het hergebruik is de provincie zelf verantwoordelijk voor eventuele bijkomende 

kosten naar auteursrechten toe.  

 

Pagina-einde 

 

3. Verbintenissen van de partijen  

 

3.1. Verbintenissen dienstverlener  

 

De productie van de verschillende formats inclusief: scenario schrijven, opnames, 

montage en levering. De dienstverlener voorziet hiervoor de nodige resources.  

 

Uitzending van de verschillende formats volgens een afgesproken uitzendschema.  

 

Het crossmediaal inzetten van de formats (online op de websites v.d. zenders)  

 

De dienstverlener duidt een centraal aanspreekpunt aan die de productie van de 

uitzendingen voor de zenders opvolgt.   

 

3.2 Verbintenissen aanbestedende overheid  

 

De aanbestedende overheid levert volgens een afgesproken planning de onderwerpen en 

de nodige content aan nodig voor de scenario’s en de productie v.d. formats.  
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Ze duidt een centraal aanspreekpunt aan binnen de Communicatiedienst die de 

uitzendingen opvolgt.  

 

De betalingen geschieden na de goedkeuring van de opgeleverde diensten per uitzending 

en op zicht van een maandelijkse factuur, opgemaakt in tweevoud.  

 

4. Gunningswijze en sluiten van de overeenkomst  

 

Deze overeenkomst komt tot stand na het voeren van een overheidsopdracht via de 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking op basis van artikel 42 §1, 1° d) van 

de wet van 17 juni 2016 op de overheidsopdrachten.   

 

De overeenkomst wordt gesloten op basis van artikel 95, 3° van het KB van 18 april 

2017  betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten.  

 

betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten.  

 

5. Toepasselijk recht  

 

 

Op deze opdracht zijn onder meer toepasselijk:  

 

Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.  

 

Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 

inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en 

diensten.  

 

KB van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren   

 

KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken   

 

en alle latere aanvullingen en wijzigingen.  

 

6. Overige algemeen toepasselijke bepalingen  

 

Contractuele voorwaarden  

 

Met de ondertekening van deze overeenkomst verzaakt de dienstverlener automatisch 

aan zijn algemene of bijzondere voorwaarden.   

 

7. Prijsvaststelling (art. 26 KB van 18 april 2017 plaatsing)     

 

Wat de prijsbepaling betreft wordt deze opdracht aangezien als:  

 

Enerzijds een opdracht tegen globale prijs, waarbij een forfaitaire prijs het geheel van de 

prestaties van de opdracht of van elke post dekt, namelijk de verschillende uitzendingen 

voor de jaargang 2019.   
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De forfaitaire prijs hiervoor bedraagt 498.871,52 euro (incl. 6% btw). Deze wordt 

verdeeld over beide dienstverleners, zijnde 298.871,52 euro (incl.btw).] voor ATV en 

200.000,00 euro (incl. 6% btw) voor RTV  

 

8. Prijsopgave (art. 29 KB van 18 april 2017 plaatsing ) (art. 16 KB 15/07/2011)  

 

Alle kosten en heffingen welke de opdracht belasten met uitzondering van de btw vallen 

ten laste van de dienstverlener en worden verondersteld te zijn inbegrepen in de globale 

prijzen en de eenheidsprijzen van de opdracht.  

 

De kosten van de prestaties die de dienstverlener in verband met de opleveringen zelf 

uitvoert, dienen begrepen te zijn in de offerte.  

 

De prijzen worden verplicht in euro opgegeven tot op twee cijfers na de komma.  

 

9. Prijsherziening (art. 38/7 KB 14/01/2013)  

 

Op onderhavige opdracht is geen prijsherziening van toepassing.  

 

10. Vertrouwelijkheid (art. 18 KB 14/01/2013)  

 

Door het ondertekenen van deze overeenkomst, verbindt de opdrachtnemer zich niet 

alleen tot het respecteren van het beroepsgeheim, maar ook tot neutraliteit en discretie 

ten overstaan van het personeel van het bestuur. Deze verplichting blijft ook na de 

uitvoering van de opdracht bestaan.  

 

De opdrachtnemer verbindt zich tot geheimhouding, zowel tijdens als na de uitvoering 

van de opdracht, van alle informatie, van welke aard ook, die hem zal worden 

meegedeeld of waarvan hij in de loop van de opdracht kennis zal nemen.  

 

Met het oog op de toepassing van deze overeenkomst wordt onder “informatie” 

verstaan: alle inlichtingen toevertrouwd aan personeelsleden van de opdrachtnemer in 

het kader van de opdracht, alle elektronische bestanden waartoe ze toegang krijgen, alle 

documenten die hen worden toevertrouwd, alle vergaderingen waaraan ze deelnemen. 

Deze informatie wordt als strikt vertrouwelijk beschouwd. Deze opsomming is niet 

exhaustief.  

 

De informatie in kwestie:   

 

kan zijn vastgelegd op eender welke informatiedrager, zoals papier, film, magneetband, 

cd-rom, diskette, USB-stick;   

 

kan mondeling of visueel aan de opdrachtnemer worden verstrekt, voor of na een 

demonstratie en/of overdracht van een informatiedrager met de gewenste informatie;  

 

kan aan de opdrachtnemer zijn verstrekt via het verlenen van de toegang tot het gehele 

of gedeelte van het netwerk van de aanbestedende overheid dat de opdrachtnemer 

nodig heeft voor de uitvoering van de opdracht.   
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Deze opsomming is niet exhaustief.  

 

De opdrachtnemer garandeert dat zijn personeel, aangestelden en zijn onderaannemers 

de vertrouwelijkheid van deze gegevens zullen respecteren. Hij verbindt zich ertoe deze 

gegevens niet te verstrekken aan derden, inbegrepen eventuele filialen en andere 

ondernemingen die met de opdrachtnemer zijn geassocieerd. Hij zal aan zijn 

personeelsleden en aan die van zijn onderaannemers die rechtstreeks bij de uitvoering 

betrokken zijn, enkel de gegevens bekendmaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering 

van de opdracht.  

 

De hierboven genoemde verplichtingen zijn niet van toepassing op informatie van de 

aanbestedende overheid:  

 

waarvan de opdrachtnemer op een voor die overheid aanvaardbare wijze kan aantonen 

dat ze reeds in zijn bezit was op het ogenblik dat ze hem voor het eerst door de 

aanbestedende overheid werd meegedeeld;  

 

die, op het moment dat ze bekend werd bij de aanbestedende overheid, reeds openbaar 

was;  

 

die, nadat ze bekend werd bij de aanbestedende overheid, regelmatig openbaar werd 

gemaakt  op een andere wijze dan door toedoen van de opdrachtnemer;  

 

die de opdrachtnemer van een derde heeft verkregen die te goeder trouw beschikte over 

de informatie van de aanbestedende overheid en die was gemachtigd om deze mee te 

delen aan de opdrachtnemer.  

 

De opdrachtnemer verbindt er zich toe:  

 

om als een zorgvuldig persoon en naar eer en geweten om te gaan met de hem 

toevertrouwde informatiesystemen, documenten en informatie;  

 

om zich geen toegang te verschaffen of proberen te verschaffen tot het geheel of 

gedeelte van de informatiesystemen of informatie indien daarvoor geen expliciete 

toegangsmogelijkheid werd gecreëerd;  

 

om in geen geval privé-gegevens aan het netwerk van de aanbestedende overheid toe te 

voegen, te verwijderen of te veranderen;  

 

om de wachtwoorden of andere authenticatiesystemen die hem met het oog op de 

uitvoering van zijn opdracht zijn ter beschikking gesteld, niet mee te delen aan derden 

noch te bewaren op een plaats waar derden er kennis van kunnen nemen;  

 

om de aangeboden informatiesystemen en informatie uitsluitend te gebruiken in 

samenwerking met de aanbestedende overheid in het kader van de uitvoering van de 

opdracht;  

 

om de informatie van de aanbestedende overheid niet te kopiëren, vast te leggen op een 

informatiedrager of ter beschikking te stellen van derden, behoudens daartoe verleende 

uitdrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming;  
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Alle informatie die door de aanbestedende overheid aan de opdrachtnemer ter 

beschikking wordt gesteld, en elke informatiedrager met informatie van de 

aanbestedende overheid die aan de opdrachtnemer door de aanbestedende overheid 

wordt toevertrouwd, blijft de exclusieve eigendom van de aanbestedende overheid, zoals 

ook elke informatiedrager waarop de opdrachtnemer informatie van de aanbestedende 

overheid heeft gekopieerd of vastgelegd, de integrale eigendom is van de 

aanbestedende overheid.   

 

Door informatie ter beschikking te stellen, verleent de aanbestedende overheid geen 

enkel licentierecht, expliciet noch impliciet, op patenten, auteursrechten of andere 

intellectuele rechten.  

De aanbestedende overheid behoudt op elk ogenblik het recht om aan de opdrachtnemer 

te verzoeken om het geheel of een gedeelte van de informatiedragers waarop de 

opdrachtnemer de informatie van de aanbestedende overheid heeft opgeslagen en/of de 

hem toevertrouwde verificatie- en toegangscodes van welke aard ook, badges en 

sleutels terug te bezorgen en/of om de opdrachtnemer de hem verleende toegang tot 

het netwerk van de aanbestedende overheid te ontnemen. De opdrachtnemer verbindt 

zich ertoe de gevraagde informatie, verificatie- en toegangscodes van welke aard ook en 

de badges en sleutels onmiddellijk terug te bezorgen zonder ze te kopiëren.   

 

De opdrachtnemer verbindt zich ertoe om na afloop van de opdracht zonder verwijl aan 

de aanbestedende overheid alle informatiedragers terug te bezorgen die informatie van 

de aanbestedende overheid bevatten evenals alle verificatie- en toegangscodes van 

welke aard ook evenals de badges en sleutels die aan de opdrachtnemer worden ter 

beschikking gesteld met het oog op de uitvoering van de opdracht.   

 

De opdrachtnemer verbindt zich ertoe om zich te onthouden van alle industriële 

toepassingen van de informatie van de opdrachtgever en om die informatie voor geen 

andere doeleinden te gebruiken dan voor de uitvoering van onderhavige opdracht of van 

een taak die hem door de aanbestedende overheid werd toevertrouwd in het kader van 

de onderhavige opdracht.  

 

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor alle schade waar de aanbestedende overheid 

of derden het slachtoffer van zouden zijn ten gevolge van het niet respecteren door de 

opdrachtnemer zelf, door leden van zijn personeel of aangestelden van de verplichtingen 

die hem worden opgelegd krachtens dit artikel.   

 

 

In geval van inbreuken op dit artikel kan de aanbestedende overheid overgaan tot de 

onmiddellijke eenzijdige beëindiging van het contract of het opleggen van een 

schadevergoeding conform artikel 60 van het KB van 14 januari 2013, dit alles 

onverminderd mogelijke strafrechtelijke vervolging.  

 

11. Borgtocht (art. 25 KB 14/01/2013)  

 

Art 25 §1 KB 14/01/2013 stelt dat een borgtocht wordt gevraagd van zodra het gaat om 

een opdracht boven 50.000 euro of de uitvoeringstermijn meer dan 45 kalenderdagen 

bedraagen stelt het bedrag van de borgtocht op 5 % van het oorspronkelijke 

opdrachtbedrag (excl. BTW), afgerond naar het hogere tiental.   
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De borgstelling geldt voor elke dienstverlener apart en beperkt zich tot het gedeelte van 

de opdracht waarvoor hij zich verbindt.  

 

12. Betaling van de diensten (art. 66 en 160 KB 14/01/2013)  

 

De diensten kunnen pas gefactureerd worden na verstrekte en aanvaarde diensten. De 

betalingen geschieden na de goedkeuring van de opgeleverde diensten per uitzending en 

op zicht van een maandelijkse factuur.   

 

Elke factuur moet de volgende informatie bevatten: datum van de uitzendingen  

 

13. Aanvang en duur van de overeenkomst  

 

De opdracht loopt van 1 augustus 2019 tot en met 31 december 2019.   

 

14. Geschillenregeling  

 

Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van deze 

overeenkomst en die niet op minnelijke wijze kunnen worden opgelost, zullen aan de 

bevoegde rechtbank te Antwerpen worden voorgelegd.  

 

Opgemaakt te Antwerpen op 25/7/2019 in 3 exemplaren  

 

Namens de deputatie,  

 

 

 

Namens de provinciegriffier,de gedeputeerde,  

 

In opdracht,  

 

 

Peter SommenJan De Haes  

 

 

Namens de dienstverleners  

 

 

RTV bvbaDe Buren nv  

 

 

(naam + functie)(naam + functie)  

 

 

Schriftelijke vraag van 13 januari 2020 

van Jan Claessen (Vlaams Belang) 

aan de deputatie 

over renovatie Campus Rivierenhof 
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September 2017 startte het nieuwbouwproject Campus Rivierenhof in Deurne. 

Bovendien plande het provinciebestuur de renovatie van het historisch hoofdgebouw van 

de voormalige school St -Godelieve. (nu avAnt) 

Het bestaande gebouw van 1920 dat in een nieuw jasje wordt gestoken en de nieuwe 

vleugel zou een architecturaal hoogstandje moeten worden. 

Het einde van de werken zouden normaal gezien afgerond moeten zijn. Hoewel de 

ingang van de middenschool langs de Deurnese Turnhoutsebaan ligt staat het gebouw in 

het provinciaal groendomein Rivierenhof. 

Het zou een meerwaarde voor Deurne zijn moest de buurt na schooltijd gebruik kunnen 

maken van de infrastructuur van Campus Rivierenhof. 

  

Graag ontvangen we antwoord op de volgende vragen: 

  

1) Op hoeveel euro werd dit bouwproject initieel begroot? 

2) Duiken er op dit moment meerkosten op? Zo ja, aan wat is de meerkost te wijten? 

3) Welke maatregelen neemt de provincie om dit te vermijden? 

4) Zal zowel de renovatie als de nieuwe vleugel binnen de geplande periode operationeel 

zijn? Zo neen, wat is de reden van de achterstand? 

5) Krijgt de provincie subsidies van de Vlaamse overheid voor deze nieuwbouw?  Zo ja, 

hoeveel per vierkante meter vloeroppervlakte? 

6)Kunnen (na schooltijd) buurt- en sportverenigingen gebruik maken van het nieuw 

schoolgebouw? 

 

 

Antwoord van de deputatie (24 januari 2020): 

 

1) Op hoeveel euro werd dit bouwproject initieel begroot? 

12.883.071 euro, incl. BTW 

 

2) Duiken er op dit moment meerkosten op? Zo ja, aan wat is de meerkost te wijten? 

De complexiteit van een gefaseerd project, van een gebouw in gebruik en een 

combinatie van nieuwbouw en verbouwing samen met een architecturaal sterk project 

zorgen gebruikelijk voor meerkosten. Ook in het project aVant zijn er meerkosten te 

wijten aan bovenstaande elementen. De juiste omvang van de meerkosten kan op dit 

moment nog niet ingeschat worden. 

 

3) Welke maatregelen neemt de provincie om dit te vermijden? 

Met een korte opvolging door onze projectleiding een nauwe betrokkenheid van de 

directeur DAV en dit in samenspraak met de school trachten we de opduikende 

problemen op een zo efficiënt mogelijke manier aan te pakken. 

 

4) Zal zowel de renovatie als de nieuwe vleugel binnen de geplande periode operationeel 

zijn? Zo neen, wat is de reden van de achterstand? 

De initiële planning wordt niet gehaald om dezelfde redenen van de 

budgetoverschrijding. De actuele planning wordt steeds besproken met Avant om de 

werking van de school zo weinig mogelijk te hinderen. 

 

5) Krijgt de provincie subsidies van de Vlaamse overheid voor deze nieuwbouw? Zo ja, 

hoeveel per vierkante meter vloeroppervlakte? 

Het project wordt door aGion gesubsidieerd. De gemiddelde subsidie 

nieuwbouw/verbouwing bedraagt 1 174 euro/m² vloeroppervlakte. 
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6) Kunnen (na schooltijd) buurt- en sportverenigingen gebruik maken van het nieuw 

schoolgebouw? 

Het is inderdaad mogelijk om gebruik te maken van lokalen van provinciale 

onderwijsinstellingen voor vergaderingen, bijeenkomsten, sportbeoefening of andere 

manifestaties door derden. Daartoe werd door de deputatie het bedrag van de 

gebruiksvergoeding vastgesteld. Vooral sportverenigingen maken van deze mogelijkheid 

gebruik. Voor avAnt campus Rivierenhof is dit echter niet relevant aangezien daar geen 

sportinfrastructuur aanwezig is. 

 

 

Schriftelijke vraag van 16 januari 2020 

van Stefan De Winter (Vlaams Belang) 

aan de deputatie 

over stadrandbos zuidrand 

 

Op de grens van Kontich en Edegem, in de Edegemse beekvallei, werden op zondag 24 

november 15000 boompjes en struiken aangeplant voor een nieuw klimaatbos van 6 ha. 

Een realisatie van het eerste stadsrandbos in de Zuidrand van Antwerpen met dank aan 

de provincie Antwerpen, Natuurpunt en de gemeente Edegem.  

Enkele dagen na de persmededeling verscheen er een artikel in HLN van de Kontichse 

burgemeester dat op de plaats van het bos een verbindingsweg komt. 

Bron : https://www.hln.be/in-de-buurt/kontich/burgemeester-kontich-noordelijke-

verbindingsweg-komtdoor-het-stadsrandbos~a9255b5f/ 

Naar aanleiding van dit artikel had ik graag antwoord op volgende vragen : 

1) Is de provincie ervan op de hoogte dat er op de plek van het nieuwe klimaatbos van 

6ha een verbindingsweg komt of kan komen ? 

2) Indien de provincie hier niet van op de hoogte was, wat gaat er dan ondernomen 

worden om de communicatie tussen de verschillende bestuursniveaus te verbeteren? 

3) Hoe is deze grond ingekleurd ? 

4) Wie is eigenaar van deze grond(en) ? 

5) Kadert deze aanplanting in het project van ‘Jane Goodall Instituut Belgium’ die 

1.200.000 bomen wil planten ? 

6) Welke rol is er weggelegd voor de provincie voor de verdere ondersteuning van dit 

gebied/bos in de zuidrand ? 

 

 

Antwoord van de deputatie (5 februari 2020): 

 

1) Is de provincie ervan op de hoogte dat er op de plek van het nieuwe klimaatbos van 

6ha een verbindingsweg komt of kan komen ? De provincie is er via bilateraal overleg 

met de gemeente Kontich binnen het gebiedsprogramma Zuidrand van op de hoogte dat 

het Kontichse gemeentebestuur de realisatie van deze verbindingsweg in haar 

bestuursakkoord heeft opgenomen. Het volledige traject van de gewenste 

verbindingsweg ziet er zo uit:  

 

https://www.hln.be/in-de-buurt/kontich/burgemeester-kontich-noordelijke-verbindingsweg-komtdoor-het-stadsrandbos~a9255b5f/
https://www.hln.be/in-de-buurt/kontich/burgemeester-kontich-noordelijke-verbindingsweg-komtdoor-het-stadsrandbos~a9255b5f/
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In het gebiedsprogramma Zuidrand coördineert de provincie (tot op heden en ook 

tijdens deze legislatuur) de realisatie van een open ruimte programma, samen met en 

ter ondersteuning van haar partners, de gemeenten, de Vlaamse overheid, provinciale 

diensten, verenigingen, landbouwers en geëngageerde burgers. Het resultaat is te zien 

in het gebied onder de vorm van gerealiseerde trage wegen, natuurinrichtingsprojecten, 

bebossingsprojecten, wandel- en fietskaarten, een toeristisch streekproject, 

gevrijwaarde open ruimte in de Boshoek dat ook toegankelijk werd gemaakt, 

speelgroenplekjes, de oprichting van de Streekvereniging Zuidrand en van de 

Intergemeentelijk Onroerend Erfgoeddienst Zuidrand.  

 

2) Indien de provincie hier niet van op de hoogte was, wat gaat er dan ondernomen 

worden om de communicatie tussen de verschillende bestuursniveaus te verbeteren? 

Niet van toepassing (zie antwoord 1).  

 

3) Hoe is deze grond ingekleurd ? De ruimtelijke bestemmingen zijn hoofzakelijk groen- 

en landbouwgebied. Het gebied heeft als overdruk een tracé voor de aanleg van 

pijpleidingen.  

 

4) Wie is eigenaar van deze grond(en) ? Deze zone heeft verschillende eigenaars: 

Infrabel, private eigenaars, Natuurpunt.  

 

5) Kadert deze aanplanting in het project van ‘Jane Goodall Instituut Belgium’ die 

1.200.000 bomen wil planten ? Neen, deze bebossing kadert in de Campagne ‘Bos voor 

Iedereen’ van Natuurpunt.  

 

6) Welke rol is er weggelegd voor de provincie voor de verdere ondersteuning van dit 

gebied/bos in de zuidrand ? Zie antwoord 1. 

 

 

Schriftelijke vraag van 16 januari 2020 

van Jan Claessen (Vlaams Belang) 

aan de deputatie 

over brief bescherming muurtegels 
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Op de provincieraadszitting van donderdag 24 oktober 2019 diende ik een motie in ter 

bescherming van de gele keramische muurtegels in de Waaslandtunnel. De deputatie 

ging in naam van de provincieraad een schrijven richten aan het Agentschap Wegen en 

Verkeer om onze bezorgdheid toe te lichten. Ik citeer uit het openbaar verslag ‘Om deze 

redenen stelt de deputatie voor een schrijven aan het Agentschap Wegen en Verkeer te 

bezorgen om extra aandacht voor de erfgoedwaarde van de tunnel te vragen en voor 

een goede herstelling van de historische muurtegels in de Konijnenpijp’ einde citaat.  Ik 

kon mij in dit voorstel vinden mits een kopie van het voorgesteld schrijven. Bij monde 

van de heer Luk Lemmens werd kopie te bezorgen. Zonder een vergissing van 

mijnentwege heb ik tot op hedengeen schrijven ontvangen. Wat is de motivering dat de 

Vlaams Belang fractie nog geen kopie heeft mogen ontvangen? 

 

 

Antwoord van de deputatie (31 januari 2020): 

 

In de voorbereiding van het deputatiestuk VARIA-2019-02074 informeerde de dienst 

Erfgoed naar de stand van zaken bij het agentschap Wegen en Verkeer Antwerpen. Zij 

bezorgden ons zowel mondeling als per mail een omstandig antwoord, dat integraal 

werd weergegeven in het deputatiestuk van 24 oktober 2019. Er bleek geen sprake te 

zijn van het ontmantelen van de tunnel: uit het antwoord bleek dat het aWV de 

bedoeling heeft zeer zorgzaam met het erfgoed om te gaan. Door een vergetelheid is de 

brief aan het agentschap Wegen en Verkeer Antwerpen niet meteen verzonden. Dat is 

inmiddels gebeurd. Een kopie van deze brief vindt u als bijlage bij dit antwoord. 

 

Bijlage: 

 

Koningin Elisabethlei 22 | 2018 Antwerpen T 03 240 55 70 | F 03 240 64 75 DIENST 

Erfgoed Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit Tunnelorganisatie Vlaanderen 

Agentschap Wegen & Verkeer D’Herbouvillekaai 11 2020 Antwerpen datum 20 januari 

2020 contactpersoon Joke Bungeneers | T 03 240 64 17  

joke.bungeneers@provincieantwerpen.be onderwerp Erfgoedwaarde van de 

Waaslandtunnel  

 

Geachte mevrouw, Geachte heer,  

 

De Waaslandtunnel is niet enkel een belangrijke verkeersschakel voor de provincie 

Antwerpen, het is bovendien een bouwwerk van een gerespecteerde leeftijd (1933). Dit 

brengt uiteraard de nodige problemen met zich mee, zowel van verkeerstechnische als 

bouwfysische aard als wat betreft de nodige aanpassingen aan de geldende 

veiligheidscriteria.  

 

Recent verschenen in de pers berichten over de geplande renovatiewerken aan de 

tunnel. Ook de huidige staat van het kunstwerk, waarvan uit veiligheidsoverwegingen 

een deel van de tegelbezetting werd gedemonteerd, laat er geen twijfel over bestaan dat 

een renovatie op termijn aan de orde is.  

 

U bevestigde in uw mailbericht van 22/10/2019 aan onze diensten dat Tunnelorganisatie 

Vlaanderen een renovatie aan het uitwerken en voorbereiden is.  

 

De hoge leeftijd van de Waaslandtunnel maakt dit kunstwerk bovendien ook op een 

ander vlak uitzonderlijk. De Waaslandtunnel is de oudste riviertunnel in Europa, 

uitsluitend bestemd voor het autoverkeer.  
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Op wereldschaal moet hij enkel drie tunnels in Noord Amerika laten voorgaan, die als 

rechtstreeks voorbeeld dienden. Daarmee is hij één van de meest belangrijke 

infrastructuurprojecten uit de vroege 20ste eeuw ter wereld, en voor België en Europa 

van onschatbare waarde.  

 

De tunnel, bijgebouwen en stedenbouwkundige aanleg bleven bovendien – zeker op 

linkeroever - zo goed als ongewijzigd bewaard in de toestand van de opening in 1933. 

Kenmerkend én essentieel (zowel vanuit esthetisch als technisch standpunt) daarbij is de 

decoratie met keramische muurtegels in modernistische stijl, geleverd door de firma 

Gilliot uit Hemiksem.  

Vermeldenswaard zijn zeker ook de modernistische tolpaviljoenen (bewaard op 

linkeroever), de fraaie paviljoentjes met lichtzuilen aan de rechter-tunnelmond op de 

Ankerrui en de bewaarde ventilatiegebouwen in een modernistische baksteenarchitectuur 

verwant aan de Amsterdamse School (Brouwersvliet en Charles de Costerlaan), allemaal 

gerealiseerd naar ontwerp van stadsarchitect Emiel Van Averbeke.  

 

De Waaslandtunnel vormt een onlosmakelijk geheel met de beschermde Sint-

Annatunnel. Beide getuigen van de economische bloei van Antwerpen in het Interbellum 

en kunnen in één adem genoemd worden met de Wereldtentoonstelling van 1930 en de 

bouw van het Torengebouw. Met de eerste en hoogste wolkenkrabber in Europa en de 

eerste autotunnel op het continent – beide geschoeid op Amerikaanse leest - stonden de 

stad Antwerpen en België aan het voorfront van de technologische ontwikkeling en 

toonden ze ongegeneerd hun economische kracht, dynamiek en geloof in de toekomst.  

 

De deputatie van de provincie Antwerpen wil dan ook graag het industrieel-

archeologische, architectuurhistorische, historische en socio-culturele belang van de 

Waaslandtunnel onderstrepen, als sprekende getuige van de geschiedenis van de 

provincie en onderstreept de hoge erfgoedwaarde van dit kunstwerk.  

 

Zoals de renovatie van andere historische tunnels aantoont – denk aan de Elbtunnel in 

Hamburg (1911, gerenoveerd in 2011) of de Maastunnel in Rotterdam (rechtstreeks 

geïnspireerd op de Waaslandtunnel, gebouwd in 1937-1942 en gerestaureerd in 2017-

2019) – kan een hedendaags gebruik perfect samengaan met het behoud van de 

erfgoedwaarde.  

 

De deputatie is er van overtuigd dat u bij de vaststelling van de principes en de 

prioriteiten voor de voorziene totaalrenovatie, rekening hebt gehouden met deze 

erfgoedwaarden, en drukt dan ook haar vertrouwen uit dat deze renovatie de 

Waaslandtunnel in zijn monumentale glorie zal herstellen.  

 

Met hoogachting. 

 

Namens de deputatie 

 

De provinciegriffier,     De gedeputeerde, 

Danny Toelen     Luk Lemmens 
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Schriftelijke vraag van 17 januari 2020 

van Isabelle Vrancken (N-VA) 

aan de gouverneur 

over BE-alert 2019-2020 

 

BE-Alert is een alarmeringssysteem waarbij men op de hoogte kan worden gebracht van 

een noodsituatie. Steden en gemeenten die BE-Alert ondertekenden, alsook de 

provinciegouverneur, hebben de mogelijkheid om iedereen die in de buurt is van een 

incident te waarschuwen via sms. De prijs van de waarschuwings-sms wordt 

doorgerekend aan de gemeente. 

Mijn vragen hierover aan provinciegouverneur mevrouw Cathy Berx: 

1. Hoe vaak is in 2019 op BE-Alert beroep gedaan op het alarmeringssysteem? 

2. Indien minstens één keer, ging het initiatief dan uit van de gemeenten en steden, 

of van de provinciegouverneur? 

3. Indien minstens één keer, in welke situaties werd beroep gedaan op dit 

alarmeringssysteem? 

4. Welke gemeenten hebben in 2019 met BE-Alert geoefend? 

5. Hoeveel gemeenten en steden van de provincie Antwerpen zijn aangesloten bij 

BE-Alert? Welke wel en welke niet? 

6. Indien niet elke gemeente en stad is aangesloten en 3 gemeenten die zich in 

2018 nog niet hadden ingeschreven (Baarle-Hertog, Schilde, Bonheiden) dit in 

het afgelopen jaar niet hebben gedaan, heeft de gouverneur al oproepen gedaan 

bij de niet-aangesloten gemeenten en steden om zich alsnog aan te sluiten? 

7. Hoeveel personen zijn in de provincie Antwerpen ingeschreven op BE-Alert? 

8. Wordt er aan inwoners van de verschillende gemeenten via de gouverneur 

“promotie” gevoerd rond het aansluiten bij BE-Alert (cf. gouverneur West-

Vlaanderen: mailing januari 2020 met verwijzing naar o.a. BE-Alert, 

facebookpagina noodplanning, twitteraccount, website)? Zo ja, hoe? Zo nee, 

waarom niet? 

 

 

Antwoord van de gouverneur (24 januari 2020): 

 

1. Hoe vaak is in 2019 op BE-Alert beroep gedaan op het 

alarmeringssysteem? 

BE-Alert werd in 2019 27 keer ingezet om de bevolking te informeren over een 

(potentiele) noodsituatie en/of om hen handelingsperspectieven mee te geven. Een 

overzicht is terug te vinden als bijlage. 

Voor elke alarmering werden er minstens 2 berichten of mails verstuurd: een om de 

noodsituatie aan te geven en een om aan te geven dat de situatie opnieuw normaal was. 

Bij diverse situaties werd er tussendoor een of meerdere berichten met bijkomende 

informatie verzonden. 

Enkel voor de waarschuwing voor hevig stormweer werd er slechts één bericht 

verzonden. 

 

2. Indien minstens één keer, ging het initiatief dan uit van de gemeenten en 

steden, of van de provinciegouverneur? 

In 24 van de 27 alarmeringen kwam het initiatief van de gemeenten. Op 5 april 2019, 

naar aanleiding van de afkondiging van de provinciale fase omwille van het niet 

bereikbaar zijn van noodnummers 112 en 101, werd het initiatief genomen door de 

dienst noodplanning van de gouverneur. Deze alarmering was gericht aan alle 

burgemeesters, noodplanningscoördinatoren en communicatieverantwoordelijken van de 
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gemeenten, om hen te informeren over de afkondiging van de provinciale fase en waar 

zij alle relevante informatie konden terugvinden. 

Op 18 oktober stuurde de dienst noodplanning van de gouverneur een BE-Alert bericht 

uit voor de gemeente Mol (n.a.v. de afkondiging van schuilmaatregelen) omdat de 

gemeente met technische problemen kampte. 

Tot slot werd ook op 6 en 7 december een BE-Alert bericht verstuurd naar aanleiding 

van een gecontroleerde affakkeling omwille van lek in een pijpleiding te Westerlo. Gelet 

op de mogelijke impact op meerdere gemeenten nam de dienst noodplanning van de 

gouverneur deze taak op zich. Zo werd er informatie gemaild naar de geregistreerde 

inwoners en adressen van de gemeenten Laakdal, Geel, Meerhout, Olen, Westerlo en 

Herentals. 

De overige berichten werden door de gemeenten zelf verstuurd. In het kader van de 

noodplanning en het crisisbeheer wordt de verantwoordelijkheid voor de alarmering van 

(en informatie aan) de bevolking immers toevertrouwd aan de bevoegde overheid. 

 

3. Indien minstens één keer, in welke situaties werd beroep gedaan op dit 

alarmeringssysteem? 

De situaties waarbij BE-Alert door de dienst noodplanning van de gouverneur werd 

ingezet, worden bij vraag 2 verduidelijkt. 

Gemeenten hebben BE-Alert ingezet om bewoners te wijzen op mogelijke hinder 

(verkeer, geur of rook) en/of om hen handelingsperspectieven te geven (sluiten ramen 

en deuren, ventilatie afzetten, evacuatie, schuilen,…). Een meer gedetailleerd overzicht 

is terug te vinden als bijlage. 

 

4. Welke gemeenten hebben in 2019 met BE-Alert geoefend? 

In 2019 hebben 39 gemeenten geoefend met BE-Alert. Het gaat hier om volgende 

gemeenten: 

Aartselaar  Balen  Boom  

Boechout  Brasschaat  Dessel  

Duffel  Essen  Geel  

Grobbendonk  Heist-op-den-Berg  Herentals  

Herenthout  Hoogstraten  Hove  

Kapellen  Kasterlee  Kontich  

Lier  Mechelen  Meerhout  

Mortsel  Niel  Olen  

Oud-Turnhout  Ranst  Rijkevorsel  

Rumst  Schelle  Schoten  

Sint-Katelijne-Waver  Stabroek  Vorselaar  

Vosselaar  Wijnegem  Westerlo  

Wuustwezel  Zoersel  Zwijndrecht  

 

Gemeenten kunnen het gebruik van het BE-Alert-platform ook oefenen in een 

simulatieomgeving. Het gebruik is identiek, er wordt alleen geen bericht uitgestuurd 

naar de bevolking. Deze simulatieomgeving wordt vaak gebruikt tijdens rampoefeningen. 

Van het gebruik van de simulatieomgeving worden echter geen statistieken bijgehouden 

(of automatisch geregistreerd). 

 

5. Hoeveel gemeenten en steden van de provincie Antwerpen zijn 

aangesloten bij BE-Alert? Welke wel en welke niet? 
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67 van de 69 gemeenten van de provincie Antwerpen hebben zich aangesloten bij BE-

Alert, enkel de gemeenten Schilde en Baarle-Hertog nog niet. 

 

6. Indien niet elke gemeente en stad is aangesloten en 3 gemeenten die 

zich in 2018 nog niet hadden ingeschreven (Baarle-Hertog, Schilde, 

Bonheiden) dit in het afgelopen jaar niet hebben gedaan, heeft de 

gouverneur al oproepen gedaan bij de niet-aangesloten gemeenten en 

steden om zich alsnog aan te sluiten? 

De gemeente Bonheiden heeft zich in 2019 ook aangesloten bij BE-Alert. Enkel Baarle-

Hertog en Schilde hebben dit nog niet gedaan. 

De gouverneur spreekt deze twee burgemeesters hierover aan wanneer zij hen ontmoet. 

Dit gebeurde onder andere bij hun eedaflegging, alsook tijdens het halfjaarlijks overleg 

met de burgemeesters. 

 

7. Hoeveel personen zijn in de provincie Antwerpen ingeschreven op BE-

Alert? 

De dienst noodplanning van de gouverneur ontvangt maandelijks statistieken m.b.t. het 

aantal geregistreerde burgers en het aantal geregistreerde adressen in de provincie. Op 

31 december 2019 waren er in de provincie Antwerpen 115.445 personen en 147.046 

adressen geregistreerd in BE-Alert. Dit maakt van de provincie Antwerpen de provincie 

met het meeste aantal geregistreerden, zowel op vlak van personen als adressen. 

Ter vergelijking, in gans België waren er eind december 551.419 personen en 694.104 

adressen ingeschreven op BE-Alert. 

 

8. Wordt er aan inwoners van de verschillende gemeenten via de 

gouverneur “promotie” gevoerd rond het aansluiten bij BE-Alert (cf. 

gouverneur West-Vlaanderen: mailing januari 2020 met verwijzing naar 

o.a. BE-Alert, facebookpagina noodplanning, twitteraccount, website)? 

Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet? 

Op 19 september 2019 stuurde de gouverneur, via haar dienst noodplanning, een mail 

via BE-Alert naar alle geregistreerde personen en adressen van de provincie met o.a. de 

oproep om familie en vrienden aan te sporen zich in te schrijven op BE-Alert. 

De dienst noodplanning plant om in het voorjaar 2020 opnieuw een gelijkaardige mailing 

uit te sturen. 

Daarnaast brengt de dienst noodplanning van de gouverneur BE-Alert onder de aandacht 

via sociale media (Twitter en Facebook). Deze berichten gaan steeds gepaard met de 

oproep om te registreren en anderen aan te sporen zich te registeren. 

 

Bijlage: 

 

Alarmering 
  

Oefening met 

Testbericht  

Datum Overheid Reden Datum Gemeente 

23-3-2019 Antwerpen 
Gecontroleerde ontploffing 

obus WOI 
4-3-2019 Kasterlee 

5-4-2019 Gouverneur 
Niet bereikbaar zijn 

noodnummer 112 en 101 
22-3-2019 Rijkevorsel 

 
Antwerpen 

Niet bereikbaar zijn 

noodnummer 112 en 101 
4-4-2019 Boechout 

 
Grobbendonk Niet bereikbaar zijn 

 
Geel 
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noodnummer 112 en 101 

 
Herentals 

Niet bereikbaar zijn 

noodnummer 112 en 101  
Herentals 

 
Zandhoven 

Niet bereikbaar zijn 

noodnummer 112 en 101  
Hove 

 
Zoersel 

Niet bereikbaar zijn 

noodnummer 112 en 101  
Kasterlee 

4-6-2019 Schoten 
Waarschuwing 

aangekondiging hevig onweer  
Laakdal 

 
Bornem 

Waarschuwing 

aangekondiging hevig onweer  
Meerhout 

 

Puurs-Sint-

Amands 

Waarschuwing 

aangekondiging hevig onweer 
6-6-2019 

Puurs-Sint-

Amands 

5-6-2019 Laakdal 
Versperring E313 nav ongeval 

+ evacuatie  
Hove 

10-6-2019 Schoten Waterlek 26-6-2019 Olen 

17-7-2019 Antwerpen 
Waarschuwing voorspelde 

storm 
4-7-2019 Hove 

31-8-2019 Antwerpen Verhoogde fakkelactiviteit 17-7-2019 Zoersel 

3-9-2019 Antwerpen 
Informatie nav explosie 

Wilrijk 
1-8-2019 Hove 

29-9-2019 Antwerpen Afsluiten Scheldekaaien 10-9-2019 Wijnegem 

30-9-2019 Schoten Waterlek 19-9-2019 Gouverneur 

1-10-2019 Antwerpen 
Gecontroleerde ontploffing 

obus WOI 
3-10-2019 Aartselaar 

18-10-

2019 
Gouverneur 

Schuilen nav ladingverlies 

ADR  
Balen 

2-11-2019 Schoten Aankondiging rampoefening 
 

Boom 

 
Zandhoven Aankondiging rampoefening 

 
Boechout 

6-12-2019 Laakdal 

Geur- en geluidhinder 

affakkeling nav lek pijpleiding 

Westerlo 
 

Brasschaat 

 
Olen 

Geur- en geluidhinder 

affakkeling nav lek pijpleiding 

Westerlo 
 

Dessel 

 
Gouverneur 

Geur- en geluidhinder 

affakkeling nav lek pijpleiding 

Westerlo 
 

Duffel 

7-12-2019 Gouverneur 

Geur- en geluidhinder 

affakkeling nav lek pijpleiding 

Westerlo 
 

Essen 

 
Zandhoven 

Geur- en geluidhinder 

affakkeling nav lek pijpleiding 

Westerlo 
 

Geel 

16-12- Rumst Sluiten ramen en deuren nav 
 

Grobbendonk 
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2019 bedrijfsbrand 

8-1-2020 Kasterlee Geurhinder ammoniaklek 
 

Heist-op-den-

Berg 

16-1-2020 Schoten 
Rookontwikkeling door 

woningbrand  
Herentals 

    
Herenthout 

    
Hoogstraten 

    
Hove 

    
Kapellen 

    
Kasterlee 

    
Kontich 

    
Lier 

    
Mechelen 

    
Meerhout 

    
Mortsel 

    
Niel 

    
Olen 

    
Oud-Turnhout 

    
Ranst 

    
Rijkevorsel 

    
Rumst 

    
Schelle 

    
Schoten 

    

Sint-Katelijne-

Waver 

    
Stabroek 

    
Vorselaar 

    
Vosselaar 

    
Wijnegem 

    
Westerlo 

    
Wuustwezel 

    
Zoersel 

    
Zwijndrecht 

   
7-11-2019 Bornem 

    
Hove 

   
5-12-2019 Haven 

    
Hove 
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Schriftelijke vraag van 17 januari 2020 

van Rudy Sohier (PVDA) 

aan de deputatie 

over atletiekpiste De Nekker 

 

Al meer dan vier jaar is de atletiekpiste in zo'n slechte staat, dat de atletiekclub RAM 

geen sportwedstrijden kan organiseren. Daardoor verliest de atletiekclub ook 

noodzakelijke inkomsten (kantine) terwijl ze huurgeld voor kleedkamer en 

kantinegebruik moet blijven betalen aan de Provincie. De club wordt voor leden 

onaantrekkelijk omdat ze geen interclub kampioenschappen meer kan organiseren en 

trainingsondersteuning kan bieden. 

De stad Mechelen weigerde tot nu toe om mee te investeren op een terrein dat niet haar 

eigendom is. Maar schepen van sport Labsir verklaarde in december dat hij streeft naar 

een samenwerkingsovereenkomst tussen stad en Provincie over de renovatie en het 

beheer van de sportinfrastructuur van de atletiekpiste. 

 

Hierbij de vragen: 

 Wat is de stand van zaken van deze samenwerkingsovereenkomst tussen 

Provincie en Stad? 

 Zal van de gelegenheid van de renovatie van de atletiekpiste gebruik worden 

gemaakt om aan de huidige 7 banen van de atletiekpiste een 8e toe te voegen, 

zodat kwalitatieve interclub wedstrijden kunnen worden georganiseerd? 

 Wat is de vooropgestelde timing en budget voor de renovatie van de 

atletiekpiste? 

 Zijn de gebruiksvoorwaarden en vergoedingen vergelijkbaar met andere 

atletiekinfrastructuur van een dergelijke kwaliteit? 

 

 

Antwoord van de deputatie (31 januari 2020): 

 

De atletiekpiste in Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker is inderdaad 

dringend aan renovatie toe. De hoofdgebruiker van deze piste is de Mechelse atletiekclub 

RAM. Deze club is reeds lang vragende partij voor renovatie van de piste en vraagt 

daarnaast om een uitbreiding van deze piste van 6 naar 8 banen om ze beter te kunnen 

inzetten voor wedstrijden.  

Gezien deze vraag om uitbreiding specifiek betrekking heeft op wedstrijdgebruik door 

een Mechelse club en gezien de provincie niet meer bevoegd is voor het voeren van een 

sportbeleid, werd door de provincie een samenwerking gezocht en gevonden met de stad 

Mechelen om deze renovatie en uitbreiding mogelijk te maken.  

Bij Sport Vlaanderen is er jaarlijks een mogelijkheid om een subsidiedossier in te dienen 

voor ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur. Op 29 maart 2018 stemde de 

deputatie er mee in om samen met de stad Mechelen een gezamenlijk subsidiedossier in 

te dienen bij Sport Vlaanderen in het kader van de ondersteuning van bovenlokale 

sportinfrastructuur en dit voor de renovatie van de atletiekpiste in het Provinciaal Sport- 

en Recreatiecentrum De Nekker.  

De stad Mechelen zou hierbij optreden als trekker van het subsidiedossier, terwijl de 

provincie Antwerpen optreedt als bouwheer.  

In het subsidiedossier werden ook financiële afspraken vastgelegd waarbij zowel de 

provincie Antwerpen, de stad Mechelen, als atletiekclub RAM een financiële bijdrage 

zouden leveren voor de renovatie van de piste. 
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In juli 2018 kwam er bericht vanuit Vlaanderen dat de aangevraagde 

investeringssubsidie werd toegekend. Hieronder vindt u een antwoord op de 

verschillende deelvragen: 

- De samenwerking tussen de provincie en de stad voor de renovatie van de atletiekpiste 

werd opgestart. Voordat er een openbare aanbesteding kan gebeuren dienen de 

verantwoordelijkheden van de verschillende partners formeel omschreven te worden in 

een samenwerkingsovereenkomst. Momenteel worden nog enkele financiële afspraken 

uitgewerkt waarna de overeenkomst kan worden voorgelegd aan de provincieraad. 

- In het subsidiedossier dat ingediend werd bij Vlaanderen is de uitbreiding naar 8 banen 

voorzien.  

- Om de Vlaamse subsidie te behouden moeten de werken uiterlijk 3 jaar na de 

toekenning van de subsidie voorlopig opgeleverd zijn; dit wil zeggen uiterlijk op 6 juli 

2021. Het bouwdossier werd intussen opgestart. Aan de hand van dit dossier wordt 

uitgekomen op een raming van 1.125.337 EUR (incl. BTW). Dit bedrag wordt zoals 

vermeld verdeeld over de verschillende partners volgens de afspraken die vastgelegd 

zijn in de samenwerkingsovereenkomst. Het is de intentie om deze overeenkomst in 

februari voor goedkeuring voor te leggen aan de provincieraad.  

- Het huurtarief van de atletiekpiste in Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker 

bedraagt momenteel 15 EUR/uur. Dit tarief ligt in lijn met de tarieven voor de verhuur 

van atletiekpistes in andere gemeenten binnen de provincie Antwerpen. 

 

 

Schriftelijke vraag van 25 januari 2020 

van Ilse Van Dienderen (Groen) 

aan de deputatie 

over wachttijden verkeerslichten fietsers 

 

Op de provincieraadscommissie van 20 januari kregen we een zeer interessante 

toelichting over de fietsbarometer. Onderstaande slide trok mijn aandacht. 

 

Is het mogelijk volgende info te verkrijgen: 

- Een overzichtstabel met daarop de verkeerslichten die >60 sec op rood blijven, locatie 

(straat, gemeente), wegbeheerder 

- Per verkeerslicht welke stappen de provincie al gezet heeft om hier iets aan te 

verhelpen. Indien er nog geen stappen gezet zijn, welke geplande acties voorzien zijn 

door de provincie. Indien er omstandigheden zijn die een inkorting van de wachttijd 

bemoeilijken, en gekend zijn bij de provincie, had ik die ook per verkeerslicht willen 

ontvangen. 

 

Antwoord van de deputatie (10 februari 2020): 

 

Een overzichtstabel met daarop de verkeerslichten die >60 sec op rood blijven, locatie 

(straat, gemeente), wegbeheerder Zie bijgevoegde tabel.
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Per verkeerslicht welke stappen de provincie al gezet heeft om hier iets aan te 

verhelpen. 

 

Indien er nog geen stappen gezet zijn, welke geplande acties voorzien zijn door de 

provincie. Indien er omstandigheden zijn die een inkorting van de wachttijd 

bemoeilijken, en gekend zijn bij de provincie, had ik die ook per verkeerslicht willen 

ontvangen.  

 

De provincie Antwerpen stelt de data van de Fietsbarometer ter beschikking via de 

online Fietsbarometer. Alle gegevens inclusief wachttijden zijn erin te raadplegen en te 

downloaden.  

De dienst Mobiliteit zoomt niet op elk afzonderlijk verkeerslicht in. Ze geeft te lange 

wachttijden aan verkeerslichten als een algemeen aandachtspunt aan gemeenten mee. 

Te lange wachttijden leiden potentieel tot roodlichtnegatie wat op zijn beurt leidt tot een 

verhoogde verkeersonveiligheid. 

De doelstelling van de Fietsbarometer is om vanuit de data potentiele knelpunten te 

detecteren, een zogenaamde diagnose waarmee gemeenten aan de slag kunnen. Een 

passende remedie per locatie is van veel factoren afhankelijk. De gemeente kan elke 

locatie specifiek uit de online Fietsbarometer halen via de expertentoegang die ze heeft 

gekregen.  

De dienst Mobiliteit kan de gemeente aanvullend advies geven over de gekozen 

oplossingsscenario’s via de input van de medewerkers van de teams Verkeersveiligheid 

(via het project Verkeersveilige gemeente) en Mobiliteitsplanning (via 

projectstuurgroepen). 

 

 

Schriftelijke vraag van 7 februari 2020 

van Ilse Van Dienderen (Groen) 

aan de deputatie 

over uitleendienst PVM 

 

De uitleendienst van de provincie in Malle heeft een heel interessant aanbod waar 

verenigingen terecht kunnen voor het uitlenen van (vooral audiovisueel) materiaal. 

 

Kan u me het overzicht bezorgen van de uitgeleende materialen door jeugdverenigingen, 

per jaar, sinds 2015 tot nu? 

Met per jaar een overzicht van welke materialen ontleend worden, voor welk bedrag, 

door welke jeugdvereniging, het werkingsgebied van de jeugdvereniging: stad vs. rest 

van de provincie. 

 

Een overzicht zoals in de tabel hieronder: 

 

Jaar Type 

materiaal 

Bedrag van 

de ontlening 

Naam van de 

jeugdvereniging die 

het materiaal 

uitleent 

Werkingsgebied van 

de jeugdvereniging: 

stad vs rest van de 

provincie 

2015 X       

  Y       

  Z       

2016 …       
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2018 …       

2019 …       

  

Het zou geweldig zijn om dit overzicht in excel te krijgen (zodanig dat hier gemakkelijk 

grafieken van gemaakt kunnen worden). 

 

Zit het in de visie van de uitleendienst vervat om met gedecentraliseerde uitleenpunten 

te werken? Een bestelmodule via internet met naar keuze aan te duiden plek in de 

provincie om de materialen te kunnen afhalen, bv. Gekoppeld aan provinciale gebouwen 

in enkele knooppunten in onze provincie (bv. Antwerpen, Mol, Mechelen, Turnhout, 

Herentals, Lier, …). 

 

 

Antwoord van de deputatie (21 februari 2020): 

 

Met een schriftelijke vraag vroeg u een overzicht van de materialen die 

jeugdverenigingen uitleenden in de provinciale uitleendienst in Malle, tussen 2015 en nu. 

Onze collega’s van het Vormingscentrum hebben dit aangeleverd in de vorm van een 

Exceltabel, aangevuld met pdf’s uit ons interne rapporteringsprogramma. 

U vindt het resultaat in de vorm van 6 bijlagen, waarbij we wel nog een paar 

verduidelijkingen en nuances willen aanbrengen. Om het werkingsgebied weer te geven, 

is momenteel de postcode ingevuld van de ontlenende verenigingen. Verder is de 

visualisering in de huidige vorm niet ideaal qua duidelijkheid, maar de koppeling van het 

online reservatieprogramma en het provinciale rapporteringsprogramma wordt in de 

toekomst verbeterd. Ten slotte vergt conclusies trekken op basis van deze losse 

gegevens bijkomende toelichting over de werkwijze van de uitleendienst. Daarbij spelen 

immers keuzes mee die over het ter beschikking stellen van types toestellen, 

combinaties ervan en de prijzen daarvoor gemaakt zijn. Bij de interpretatie is dus 

omzichtigheid geboden. 

Ook peilde u naar de visie om met decentrale uitleenposten te werken. Tot en met 2014 

had de uitleendienst, naast de vestiging in Malle, twee extra afhaalpunten, in Mechelen 

en Turnhout. Bij de verzelfstandiging van de uitleendienst in dat jaar (in de vorm van 

het autonoom provinciebedrijf Vormingscentrum), stelde de adviesraad vast dat die 

bijkomende punten niet rendabel en te arbeidsintensief waren. Om die reden achten we 

het dus niet wenselijk om opnieuw bijkomende uitleenpunten in gebruik te nemen. 

 

BIJLAGEN:
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Er is ook nog een excelbestand met facturen ter inzage op de griffie. Dit is echter te groot om in dit document te steken.
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Schriftelijke vraag van 9 februari 2020 

van Isabelle Vrancken (N-VA) 

aan de deputatie 

over representatie- en werkingskosten gouverneur 

 

Het statuut van een provinciegouverneur is voor velen onduidelijk. Een 

provinciegouverneur is een commissaris voor de Vlaamse en federale regering. Niettemin 

staat deze gouverneur echter onlosmakelijk verbonden met de provincie, alleen al door 

de naam, al zijn de bevoegdheden hier relatief beperkt tot o.a. de exclusieve 

veiligheidsbevoegdheid. Uiteraard is de gouverneur naar buiten toe ook een boegbeeld 

dat de provincie representeert. 

Gezien deze tweesplit in het statuut, is het niet onlogisch dat de provinciegouverneur 

losstaat van de provincie qua budget, maar toch enkele werkingskosten aanrekent aan 

het instituut van de provincie. 

Gezien de meerjarenplanning net is goedgekeurd en de budgetten nog vers in het 

geheugen zitten, is het geen slecht moment om zicht te krijgen op welke deze kosten 

net zijn die de gouverneur doorrekent aan de provincie. 

Mijn vragen hierover aan provinciegouverneur mevrouw Cathy Berx: 

1. Wat zijn de middelen en budgetten voor de gouverneur die vanuit de provincie 

worden voorzien? 

2. Staan bijvoorbeeld ook medewerkers op de provinciale payroll? Zo ja, hoeveel? 

Worden de loonkosten van het kabinet bijvoorbeeld gedragen door de provincie? 

En de kosten van de chauffeur? 

3. Heeft de gouverneur met de deputatie precieze richtlijnen uitgewerkt over welke 

kosten kunnen worden vergoed door de provincie? 

4. Zijn er met de Vlaamse en/of federale overheid (in)formele afspraken gemaakt 

over de verdeling van de representatie- en werkingskosten van de gouverneur? 

5. Welke kosten heeft de provincie de voorbije jaren aan gouverneurskosten 

besteed? 

6. Hoe vult de gouverneur haar taken concreet in? 

 

 

Antwoord van de deputatie (21 februari 2020): 

 

Vraag 1 

Wat zijn de middelen en budgetten voor de gouverneur die vanuit de provincie worden 

voorzien? 

 

De gouverneur beschikt niet over exploitatiekredieten van de provincie Antwerpen die ze 

zelf kan beheren, besteden of die aan haar worden terugbetaald. 

 

Vraag 2 

Staan bijvoorbeeld ook medewerkers op de provinciale payroll? Zo ja, hoeveel? Worden 

de loonkosten van het kabinet bijvoorbeeld gedragen door de provincie? En de kosten 

van de chauffeur? 

 

Op het kabinet van de gouverneur zijn momenteel drie provinciale medewerkers 

tewerkgesteld. Deze medewerkers hebben respectievelijk het A, B en C-niveau. De 
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gouverneur beschikt over een dienstwagen van de provincie Antwerpen en gebruikt voor 

haar dienstverplaatsingen een chauffeur uit de provinciale pool van chauffeurs. 

 

Vraag 3 - 4 

Heeft de gouverneur met de deputatie precieze richtlijnen uitgewerkt over welke kosten 

kunnen worden vergoed door de provincie? 

 

Zijn er met de Vlaamse en/of federale overheid (in)formele afspraken gemaakt over de 

verdeling van de representatie- en werkingskosten van de gouverneur? 

 

Vermits er geen kosten vergoed worden aan de gouverneur zijn er ook geen richtlijnen 

voor de besteding noch afspraken met de Vlaamse en / of federale overheid. 

 

Vraag 5 

Welke kosten heeft de provincie de voorbije jaren aan gouverneurskosten besteed? 

 

In 2019 bedroeg de weddekost van het kabinet van de gouverneur 237.747 EUR. Het 

dienstvoertuig van de gouverneur kost aan leasing 1.488 EUR (incl. BTW) per maand. 

Vermits de chauffeur uit de pool komt, is de weddekost hiervan niet exact te bepalen. 

 

Vraag 6 

Hoe vult de gouverneur haar taken concreet in? 

 

In de provincieraad van januari is afgesproken dat de gouverneur in de verenigde 

raadscommissie van mei een toelichting zou verzorgen over haar taakinvulling. 

 

 

Schriftelijke vraag van 11 februari 2020 

van Louis Schoofs (Groen) 

aan de deputatie 

over kunstwerken 

 

Ik zou graag een overzicht krijgen van de kunstwerken die in eigendom van de 

provincie, APB’s en EVAP’s zijn; benaming kunstwerk, de ontwerper. 

Graag hierbij het aankoopbedrag van de kunstwerken van 2017 - 2018-2019-2020, en 

ook de verkoper of verkooporganisatie. 

Zijn of waren er criteria bij de aankoop en tentoonstellingen van kunstwerken? 

Kan U mij ook een lijst bezorgen van welke kunstwerken in deze periode tentoongesteld 

werden en zullen worden in 2020. 

 

 

Antwoord van de deputatie (13 maart 2020): 

 

1.Ik zou graag een overzicht krijgen van de kunstwerken die in eigendom van de 

provincie, APB’s en EVAP’s zijn; benaming kunstwerk, de ontwerper. 

 Zie Excel-document als bijlage: overzichten kunstbezit Collectie Provincie 

Antwerpen (collectie provinciehuis), APB De Warande, APB Gouverneur 

Kinsbergencentrum, APB De Schorre, APB Campus Vesta en EVAP Arboretum 

Kalmthout. De overige APB’s en EVAP’s lieten weten geen eigen kunstwerken in 

bezit te hebben. 
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2.Graag hierbij het aankoopbedrag van de kunstwerken van 2017 - 2018-2019-2020, en 

ook de verkoper of verkooporganisatie. 

 Collectie Provincie Antwerpen: 

o Sofie Muller, Kabinet / portret SIO24G, in 2019 aangekocht van de kunstenaar 

voor 10.000 EUR (btw in). 

 De kunstaankopen van de APB’s en EVAP dateren vermoedelijk allemaal van voor 

2017. 

 

3.Zijn of waren er criteria bij de aankoop en tentoonstellingen van kunstwerken? 

 Geen gegevens beschikbaar voor APB’s en EVAP. 

 Wat de kunstcollectie van het provinciehuis betreft werd er tot 2011 jaarlijks voor 

een bedrag van 40.000 EUR (btw in) kunst aangekocht door de centrale 

administratie. Deze objecten vormen de kunstverzameling van het provinciehuis, 

ofwel de ‘Collectie Provincie Antwerpen’. De aankopen verliepen via het 

Departement Cultuur, op voorstel van een adviescommissie die was 

samengesteld uit externe experten. De commissie kwam ongeveer tweemaal per 

jaar samen en hanteerde bij haar adviezen de volgende criteria: 

o Artistieke kwaliteit. 

o ‘Antwerpse’ kunst (kunstenaars hebben een band met de provincie Antwerpen). 

o De geschiktheid van het werk om een provinciaal gebouw te verfraaien. 

o Een representatief en evenwichtig beeld scheppen van de kunstproductie in de 

provincie Antwerpen. 

o Ondersteuning van (jonge) kunstenaars. 

Met het oog op de afbraak van het provinciehuis werden deze systematische aankopen 

in 2011 ‘tijdelijk’ stopgezet. Het was de bedoeling om na de bouw van een nieuw 

provinciehuis de aankopen terug op te starten, maar door de interne staatshervorming 

en het wegvallen van de bevoegdheid Cultuur werd deze toestand permanent. 

De aankoop van het werk van Sofie Muller gebeurde op vraag van het 

Vertrouwenscentrum voor Kindermishandeling Antwerpen, naar aanleiding van de 

overstap van een papieren naar een digitaal archief. De installatie, met daarin een 

vernietigd restant van het papieren archief, werd door de provincie aangekocht en – op 

vraag van de kunstenaar en het vertrouwenscentrum – als een gedenkteken in de 

publieke ruimte van het provinciehuis geplaatst. 

 

 Werken uit de Collectie Provincie Antwerpen staan ter beschikking van derden 

(culturele organisaties of instellingen) voor tijdelijke bruiklenen. 

 In het verleden vonden er geregeld bescheiden collectiepresentaties plaats in 

samenwerking met gemeentebesturen of culturele organisaties in de provincie 

Antwerpen. Ten gevolge van de recente hervormingen is dit niet langer mogelijk. 

In het nieuwe provinciehuis worden enkel nog presentaties georganiseerd die 

vertrekken vanuit de eigen kunstcollectie. In het Congresgedeelte werd een 

installatie gerealiseerd door kunstenaar-curator Nico Dockx, waarin een 

representatief deel van de kunstcollectie zal worden getoond, met een wisselende 

focus op deelcollecties. De installatie ‘Every Collection Hides Another Collection’ is 

het sluitstuk van een pilootproject rond kunst in de publieke ruimte, een initiatief 

van de Vlaamse Overheid. 

 

4.Kan U mij ook een lijst bezorgen van welke kunstwerken in deze periode 

tentoongesteld werden en zullen worden in 2020. 

 Zie laatste tabblad in Excel-document als bijlage: Het overzicht heeft enkel 

betrekking op de Collectie Provincie Antwerpen (kunstcollectie van het 
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provinciehuis) en lijst enkel de werken op die tijdens tijdelijke exposities (eigen 

organisatie of via bruikleen aan derden) werden tentoongesteld. Kunstwerken die 

permanent in provinciale gebouwen of domeinen worden getoond werden niet 

opgenomen. 

De kunstwerken van de APB’s en EVAP werden aangekocht of in schenking aanvaard om 

de eigen gebouwen en terreinen te verfraaien. 

 

De excellijst kan u altijd opvragen bij de Griffie (DMCO). 

 

 

Schriftelijke vraag van 11 februari 2020 

van Louis Schoofs (Groen) 

aan de deputatie 

over financiële producten 

 

 

Ik zou graag een overzicht krijgen in welke producten (spaarrekening, fondsen……) de 

financiële reserves van de provincie, APB’s en EVAP’s, werden en worden geplaatst in 

2018, 2019, 2020. 

Graag hierbij het bedrag, de aard, de productnaam, de tussenpersoon, de instelling 

(bancair, verzekeraar… ). Indien bepaald ook de voorziene einddatum. 

Zijn er criteria bij de aanschaf van financiële producten? 

Zijn er bij deze financiële producten ethische producten, welke criteria worden hierbij 

gehanteerd; ESG-criteria, andere? 

Zijn er bij het pensioenfonds van de provincie richtlijnen qua productdifferentiatie en 

ethische producten? 

 

 

Antwoord van de deputatie (28 februari 2020): 

 

1. Financiële reserves centraal bestuur 

 

De reserves waarover het bestuur beschikt om op langere termijn (> 1 jaar) te beleggen 

zijn relatief beperkt. Dit vanwege de financiële noden van het bestuur en de keuze voor 

een strak thesauriebeheer waarbij leningen slechts worden opgenomen als de 

liquiditeitsbehoeften zich effectief voordoen. Deze keuze past in de filosofie van de BBC-

regelgeving. 

Gelet op het feit dat de voorschotten op de opcentiemen van de onroerende voorheffing 

- welke veruit de belangrijkste inkomsten van het bestuur uitmaken - in de tweede 

jaarhelft worden gestort, zijn er wel belangrijke sommen die op korte termijn (< 1 jaar) 

dienen te worden aangehouden. 

U vindt de vertaling hiervan in onderstaand overzicht. De Tak26 – belegging is de enige 

belegging op lange termijn met vervaldatum op 27 september 2025. De 

thesauriebewijzen hebben als mogelijke looptijden 1 maand, 3 maanden, 6 maanden, 1 

jaar. 

 

Benaming 31/12/2018 31/12/2019 31/01/2020 

TAK26 – Belfius 

Insurance NV – 

Invest5+ 

5 064 551,55 € 5 073 010,21 € 5 073 010,21 € 

Belfius – 40 001 033,20 € 44 994 143, 10 € 44 995 903,17 € 
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Spaarrekeningen  

KBC – 

Spaarrekeningen 

3 016 342,02 € 3 000 00,00 € 3 000 000,00 € 

Belfius - 

Effectenrekening 

(thesauriebewijzen 

lokale besturen) 

2 000 000,00 € 8 000 000,00 € 6 500 000,00 € 

ABN AMRO -

Spaarrekening 

9 632 314,24 €

   

9 644 943,79 € 9 644 943,79 € 

 

Bij het plaatsen van de gelden is een defensief profiel met kapitaalsgarantie vereist. In 

de huidige marktomstandigheden met lage tot negatieve rentes betekent dit dat de 

beleggingsmogelijkheden op korte termijn erg beperkt zijn. Zo is beleggen in een 

geldmarktfonds momenteel niet haalbaar. 

In elk geval zal het bestuur ethische aspecten steeds in overweging nemen bij de 

beleggingsbeslissingen en het ondersteunen van controversiële activiteiten vermijden. 

De TAK26 – belegging wordt door Belfius Insurance NV beheerd overeenkomstig 

bepaalde duurzame criteria die men zichzelf heeft opgelegd (www.portfolio21.be). 

 

2. Financiële reserves verzelfstandigde entiteiten 

Onze extern verzelfstandigde entiteiten beslissen autonoom bij welke financiële instelling 

zij hun gelden wensen te plaatsen. Hoewel zij in principe over de nodige autonomie 

beschikken, zijn zij wel gebonden aan de richtlijn van het moederbestuur om deze te 

beleggen in financiële producten met een beperkt risico. De Provincie stelt hen in de 

mogelijkheid om zich aan te sluiten bij Belfius aan de gunstige voorwaarden die gelden 

voor het moederbestuur. De meeste van onze entiteiten hebben van deze mogelijkheid 

ook gebruik gemaakt op enkele historisch gegroeide uitzonderingen na.  

 

Met name: 

- APB Campus Vesta : ING 

- APB Inovant : KBC 

- APB Gouverneur Kinsbergen Centrum: BNP Paribas Fortis 

- EVAp Arboretum : BNP Paribas Fortis 

- EVAp De Nekker : ING 

 

Hieronder vindt u een overzicht. 

http://www.portfolio21.be/
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3. Pensioenreserves van de provincie Antwerpen 

 

- OFP PROVANT 

Dit pensioenfonds wil een 2e pijler garanderen aan de contractuele personeelsleden van 

de aangesloten besturen waaronder de provincie Antwerpen. De aparte inbreng die de 

provincie Antwerpen heeft gedaan om dit fonds te ondersteunen en de werkingskosten 

te dragen (portefeuille ‘OFP PROVANT BUFFER’) wordt door de vermogensbeheerders 

KBC AM en Candriam duurzaam belegd volgens een eigen ‘best in class’ methodologie. 

 

- OFP-S 

Dit pensioenfonds beheert de pensioenverplichtingen van het provinciebestuur aan zijn 

statutaire ambtenaren. Ongeveer de helft van de activa, nl. het deel dat is 

ondergebracht bij vermogensbeheerder Candriam wordt duurzaam belegd volgens de 

‘best in class’ – benadering. 

 

 

Schriftelijke vraag van 16 februari 2020 

van Isabelle Vrancken (N-Va) 

aan de deputatie 

over opvolgingsvragen Tuinlei II 

 

Op het overleg op 28 november 2019 , waarbij alle drie de betrokken gemeentes 

aanwezig waren, werd afgesproken dat de betrokken gemeentebesturen het rapport 

binnen hun college zullen doornemen en hun standpunt bepalen. Op een vervolgoverleg 

op 14 februari 2020 zouden de gemeentebesturen hun standpunten meedelen en samen 

de conclusies trekken. 

 

Aangezien dit vervolgoverleg inmiddels heeft plaatsgevonden, had ik graag volgende 

opvolgingsvragen gesteld: 
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1. Wat zijnde standpunten van de betrokken gemeentes? 

2. Wordt het akkoord over de ontwikkeling van de Tuinlei door alle gemeenten 

geëerbiedigd? Zo nee, door welke gemeente niet? 

3. Indien het eerder gesloten akkoord niet door alle drie de gemeenten wordt 

gehandhaafd, wat zijn dan de gevolgen die aan deze contractbreuk vasthangen? 

4. Wat zijn de concrete acties die nu zullen worden ondernomen met betrekking tot 

de mobiliteit in de Tuinlei? 

5. Is dit een dossier dat de provincie zal blijven opvolgen of stopt de tussenkomst 

van de deputatie met de oplevering van dit mobiliteitsrapport en het faciliteren 

van het vervolgoverleg? 

 

 

Antwoord van de deputatie (27 februari 2020): 

 

1. Wat zijn de standpunten van de betrokken gemeentes? 

 

Het college van Niel heeft op 21 januari 2020 volgende besluit genomen: “Kennis te 

nemen van de studie van de Provincie Antwerpen - Departement Ruimtelijke Ordening 

en Mobiliteit - betreffende de verkeerstellingen van 2019 in en rond de Tuinlei te Schelle 

en te besluiten om de afspraken, zoals vastgelegd in de overeenkomst tussen de 

gemeenten Schelle, Niel en Aartselaar en het provinciebestuur omtrent de inrichting van 

de Tuinlei te Schelle te laten naleven waarbij de eindtoestand maximaal een 

eenrichtingsstraat in de middenzone zal inhouden en dit in de richting van de 

Steenwinkelstraat.” 

Het schepencollege van Aartselaar heeft op 13 januari 2020 volgend standpunt 

ingenomen: “Kennis te nemen van het rapport van de verkeerstellingen van 2019 in en 

rond de Tuinlei te Schelle en van de toelichtende presentatie en te besluiten om de 

afspraken, die over het verkeer in de Tuinlei in 2015 gemaakt werden met de drie 

betrokken gemeentebesturen (Aartselaar, Niel en Schelle ) en het provinciebestuur, te 

laten naleven.“ 

Schelle heeft, voor zover wij weten, geen collegebesluit genomen. Het college pleit 

evenwel om de Tuinlei in beide richtingen open te houden voor alle verkeer. 

 

2. Wordt het akkoord over de ontwikkeling van de Tuinlei door alle 

gemeenten geëerbiedigd? Zo nee, door welke gemeente niet? 

 

De provincie is facilitator van het proces en is geen ondertekenaar van de overeenkomst. 

De provincie zal zich dan ook niet uitspreken over het al dan niet eerbiedigen van een 

overeenkomst, waarvan ze geen partij is. 

 

3. Indien het eerder gesloten akkoord niet door alle drie de gemeenten 

wordt gehandhaafd, wat zijn dan de gevolgen die aan deze contractbreuk 

vasthangen? 

 

De provincie is facilitator van het proces en is geen partij in de overeenkomst. De 

provincie zal zich dan ook niet uitspreken over mogelijke gevolgen. 

 

4. Wat zijn de concrete acties die nu zullen worden ondernomen met 

betrekking tot de mobiliteit in de Tuinlei? 
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Op dit ogenblik werden nog geen concrete afspraken gemaakt tussen de 

gemeentebesturen. Er zal een vervolgbijeenkomst georganiseerd worden die de 

provincie zal faciliteren en waarbij een afvaardiging van het administratief team van de 

vervoersregio aanwezig zal zijn. 

 

5. Is dit een dossier dat de provincie zal blijven opvolgen of stopt de 

tussenkomst van de deputatie met de oplevering van dit 

mobiliteitsrapport en het faciliteren van het vervolgoverleg? 

 

De provincie zal het bijkomend overleg nog faciliteren. 

 

 

Schriftelijke vraag van 3 maart 2020  

van Jan Claessen (Vlaams Belang) 

aan de deputatie 

over opleiding blusmiddel 

 

Verschillende gemeenten/steden – waaronder de stad Antwerpen - geven hun 

werknemers de mogelijkheid een opleiding te volgen hoe ze correct moeten reageren in 

geval van brand. 

De provincie Antwerpen heeft eveneens een aanzienlijk patrimonium met verschillende 

historische gebouwen. 

Snel en efficiënt handelen bij een beginnende brand kan niet alleen het patrimonium 

vrijwaren van materiële schade, maar vooral levens redden. 

 

Graag antwoord op volgende vragen: 

Heeft het provinciepersoneel een opleiding genoten hoe ze accuraat een blusmiddel 

moeten inzetten? Zo neen, waarom niet? 

Welke inspanningen heeft de provincie reeds gedaan om medewerkers kennis bij te 

brengen betreffende omgaan met kleine blusmiddelen? 

Hoeveel en welke opleidingen heeft het provinciepersoneel de afgelopen 3 jaar genoten? 

 

Antwoord van de deputatie (26 maart 2020): 

 

1) Heeft het provinciepersoneel een opleiding genoten hoe ze 

accuraat een blusmiddel moeten inzetten? Zo neen, waarom niet? 

Ja. 

 

De Codex welzijn op het werk, boek II, titel 3 betreffende de brandpreventie op de 

arbeidsplaatsen, bepaalt welke maatregelen de werkgever moet treffen ter voorkoming 

van brand. Een van deze maatregelen is het inrichten van een brandbestrijdingsdienst 

(al dan niet met eerste interventieteam) bestaande uit eigen personeel. De 

samenstelling en middelen van deze dienst hangen af van de activiteiten, het aantal 

aanwezige personen in de onderneming, het specifieke brandrisico, de aanwezige 

preventiemaatregelen en de middelen van de openbaren hulpdiensten. 

 

Het aantal personeel dat is opgeleid is hierdoor afhankelijk van de aanwezige risico’s. 

 

2) Welke inspanningen heeft de provincie reeds gedaan om 

medewerkers kennis bij te brengen betreffende omgaan met 

kleine blusmiddelen? 
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Het Departement Mens, Communicatie en Organisatie (DMCO) organiseert opleidingen: 

 Specifiek voor leden van het interventieteam 

Deze opleiding duurt een volledig dag en heeft als doel om een duidelijk beeld te geven 

van de verschillende taken en opdrachten van de eerste interventieploeg. De deelnemers 

krijgen notie van de meeste gevaren die voorkomen bij brand en hoe ze hierop moeten 

reageren (theoretische en praktische opleiding). 

 

 Voor andere profielen: opleiding kleine blusmiddelen 

Deze opleiding duurt een halve dag en heeft als doel om te leren reageren in een 

noodsituatie (nl. brand) en te leren omgaan met kleine blusmiddelen. 

 

Deze opleidingen zijn om de 3 tot 5 jaar op te frissen (afhankelijk van de bedrijfseigen 

risico’s). 

 

3) Hoeveel en welke opleidingen heeft het provinciepersoneel de 

afgelopen 3 jaar genoten? 

Opleiding voor interventieteam: 

 2017: 19 personeelsleden 

 2020: ingepland 

  

Opleiding kleine blusmiddelen 

 2016: 85 personeelsleden 

 2018: 21 personeelsleden 

 2020: voorlopig 10 personeelsleden 

 

 

Schriftelijke vraag van 3 maart 2020 

van Jan Claessen (Vlaams Belang) 

aan de deputatie 

over blootstelling provinciepersoneel risico coronavirus 

 

De provincie Antwerpen als werkgever heeft de plicht om de gezondheid van hun 

personeel te garanderen. 

Gezien de snelle mondiale verspreiding van het Coronavirus (Covid-19) is het van groot 

belang om goed te communiceren en preventieve maatregelen te nemen. 

Het overgrote deel van de provinciewerknemers komt vaak in contact met 

klanten/bezoekers. 

Simpele voorzorgsmaatregelen en adviezen kunnen werknemers beschermen tegen deze 

infectieziekte. 

 

Graag antwoord op volgende vragen: 

- Welke preventieve maatregelen – buiten de opgelegde door de FOD Volksgezondheid- 

neemt de provincie om het verspreiden van het nieuwe Coronavirus te voorkomen bij 

hun personeel? 

- Dankzij thuiswerk lopen werknemers geen gevaar. Heeft de provincie al een vraag 

gericht aan hun personeel om thuiswerk te stimuleren? 

- Zijn er de eerstvolgende 6 maanden nog buitenlandse dienstreizen gepland? Zo ja, 

welke bestemming? 

- Is het nood- en het interventieplan van de gouverneur voorzien op een 

gezondheidsnoodsituatie zoals het Coronavirus? 
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Antwoord van de deputatie (26 maart 2020): 

 

1) Welke preventieve maatregelen – buiten de opgelegde door de 

FOD Volksgezondheid – neemt de provincie om het verspreiden 

van het nieuwe Coronavirus te voorkomen bij hun personeel? 

Een samenvatting van de belangrijkste maatregelen per tijdsperiode volgen hieronder. 

De situatie wordt op de voet opgevolgd en aangepast indien nodig. 

 

VERSIE 1 dd. 9/03/2020  

De provincie laat zich in deze situatie adviseren door haar externe dienst preventie en 

bescherming op het werk (Idewe vzw). We volgen de laatste ontwikkelingen op via onze 

arbeidsarts, maar voorlopig is er geen reden tot ongerustheid. Belangrijk is wel om – 

zoals tijdens een griepperiode – aandacht te geven aan de belangrijkste 

hygiënemaatregelen, dewelke gecommuniceerd zijn aan het personeel: 

 Als je niest of hoest, nies of hoest dan in een zakdoek en gooi hem daarna weg. 

 Als je geen zakdoek hebt, nies dan tegen je arm en niet in je handen. 

 Was je handen regelmatig met zeep en water of gebruik handalcohol om de 

handen regelmatig te ontsmetten. 

 na elk toiletbezoek 

 voor en na het eten 

 na het snuiten van je neus 

 na hoesten en niezen 

 als je thuis komt van het werk 

 als je veel mensen hebt ontmoet 

 ... 

 Raak zo weinig mogelijk met de handen het gezicht, mond of neus aan. 

 Als je ziek bent, blijf dan thuis, minstens tot 1 dag nadat de koorts is verdwenen 

en blijf zo veel mogelijk weg van zwakke mensen. 

 

VERSIE 2 dd. 17/03/2020 

Naast de maatregelen die opgelegd zijn door de overheid, neemt het provinciebestuur 

bijkomende maatregelen om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te 

gaan. Dit door de nationale aanbevelingen en nog steeds in samenspraak met Idewe. De 

maatregelen van 9/03/2020 blijven van kracht. 

 

Hygiëne 

 Houd steeds 1,5 meter afstand van elkaar. 

 Gebruik je gezond verstand. Wees alert, maar verspreid geen paniek. 

 Vermijd om handen te geven, te kussen of te knuffelen als je iemand begroet. 

 Wees aandachtig voor risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, 

personen met hart-, long- of nieraandoeningen, kinderen jonger dan 6 maanden, 

zwangere vrouwen, personen met een verzwakt immuunsysteem, ...) 

 Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel 

makkelijk verspreiden. Contact tussen kinderen en ouderen is af te raden. 

 Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn en hou voldoende afstand. 

 

Flex- en thuiswerken 
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We zetten maximaal in op flex- en thuiswerk en maken hierover afspraken per dienst. 

ICT verhoogt de capaciteit voor VPN en Citrix. Op intranet zijn de mogelijkheden 

betreffende telewerken extra in de verf gezet. 

 

Personeel dat niet kan thuiswerken (vb. schoonmaak, stielmannen, onthaal, …) heeft 

ook baat bij deze eerste maatregel. Doordat er minder collega’s op de werkvloer 

aanwezig zijn, is het voor hen immers makkelijker om de richtlijnen rond fysieke afstand 

te volgen. 

 

Leidinggevenden met personeel dat geen nuttig werk meer kan uitvoeren (vb. Zwembad 

De Nekker is gesloten, de redders hebben geen werk), nemen contact op met de 

provinciegriffier om de mogelijkheden te bekijken (vb. dienstvrijstelling). 

 

Bijeenkomsten 

Alle bijeenkomsten met meer dan 50 personen zijn afgelast t.e.m. 31 maart. Voor 

andere bijeenkomsten is het aan de leidinggevende om het risico in te schatten met de 

algemene regel om 

1) de bijeenkomst anders te organiseren (vb. vergaderen via Skype) 

2) als de bijeenkomst niet noodzakelijk is en niet anders georganiseerd kan worden, 

deze uit te stellen 

3) als de bijeenkomst niet anders georganiseerd kan worden, maar wel noodzakelijk is, 

moet de bijeenkomst in een voldoende grote ruimte plaatsvinden zodat de fysieke 

afstand gerespecteerd kan worden. 

 

Alle selectieprocedures zijn stopzetten, voorlopig tot en met het einde van de 

paasvakantie. 

 

Verlof en werkuren 

Personeel kan jaarlijks verlof opnemen voor de opvang van de kinderen. 

 

Ook onbetaald verlof opnemen is in dit kader een mogelijkheid. De aanvraagprocedure is 

tijdelijk versoepeld. 

 

De regels m.b.t. ouderschapsverlof worden versoepeld waar dit wettelijk mogelijk is. 

Omwille van de uitzonderlijke omstandigheden is de aanvraagtermijn voor het 

ouderschapsverlof verkort. 

 

Een andere mogelijkheid is om je prikklokuren in min te laten lopen mits inhalen 

achteraf. Dat wordt uitzonderlijk verder toegestaan dan in de huidige bedrijfsafspraken. 

 

De directeur/griffier verleent enkel dienstvrijstelling op basis van een doktersattest 

waarin staat dat je niet mag gaan werken wegens besmettingsgevaar of omdat je 

zorgtaken moet opnemen. 

 

Kosten voor annuleringen 

De deputatie neemt het engagement om annuleringskosten en terugbetalingen te 

vergoeden. Zodra er zicht is op het einde van de maatregelen, zullen alle 

leidinggevenden een mail krijgen om financiële consequenties door te geven. De 

deputatie zal dit dan bekijken en financiële tegemoetkomingen voor APB’s vastleggen. 
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Refters en restaurant 

Het personeelsrestaurant van het provinciehuis is gesloten. Er worden in alle refters 

minder stoelen geplaatst om de fysieke afstand te kunnen bewaren en er is opgeroepen 

om de lunchtijd maximaal te spreiden. Eten op de werkplek wordt toegelaten (als er 

geen andere veiligheidsredenen zijn om dit niet te doen). 

 

Communicatie 

We communiceren centraal naar de leidinggevenden en het personeel. Er is een centrale 

postbus (infocorona@provincieantwerpen.be) gemaakt om alle vragen en bezorgdheden 

van het personeel zo spoedig mogelijk op te pikken en te beantwoorden. 

 

Er is een sharepointpagina gemaakt met extra informatie over de gemaakte afspraken 

betreffende de preventie van de verdere verspreiding van het coronavirus. Deze pagina 

is beschikbaar voor al het personeel. 

 

Leidinggevende is gevraagd om alle annuleringen en zieke personeelsleden met 

griepsymptomen te melden via de centrale postbus. 

 

Bij zieke communicatiemedewerkers, ondersteunt de centrale communicatiedienst voor 

dringende aanpassingen op de website. 

 

Locatie gebonden 

Op de verschillende locaties worden lokale initiatieven genomen. Enkele voorbeelden uit 

het provinciehuis: 

 De parking van het provinciehuis is opengesteld voor alle personeelsleden die 

daar moeten zijn. Op die manier spelen we in op de vraag van de federale 

overheid om minder het openbaar vervoer te gebruiken. 

 Er is een systeem in voege om de propere (niet gebruikte) werkplekken te 

herkennen. Zo weet het schoonmaakpersoneel waar ze extra moeten 

schoonmaken en weet het administratief personeel welke werkplekken proper 

zijn. 

 De bibliotheek werkt enkel met zelfontlening. 

 De fitnessruimte is afgesloten. 

 De collega’s van bewaking en onthaal maken afspraken hoe ze veilig bezoekers 

ontvangen en werken met handschoenen. 

 … 

 

VERSIE 3 dd. 18/03/2020 

Extra maatregelen getroffen bijkomend aan de maatregelen van 9 en 17/03/2020 om 

verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan. 

 

Flex- en thuiswerken 

Het bestuur en haar verzelfstandigde entiteiten zijn in het algemeen niet in lockdown. Er 

is wel een minimale personeelsbezetting. Iedereen die zinvol thuiswerk kan doen, moet 

thuiswerken. Er worden afspraken gemaakt per dienst. 

 

Bijeenkomsten 

Alle klantencontacten, intern en externe vergaderingen die niet dringend noodzakelijk 

zijn, worden geschrapt t.e.m. 5 april. 
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De provinciale recreatiedomeinen gaan dicht. De provinciale groendomeinen blijven open 

om de burgers de mogelijkheid te geven om te gaan wandelen. 

 

De horecaconcessies halen hun terrasmeubilair naar binnen en kunnen kant en klare 

maaltijden laten afhalen (als ze niet in een gesloten site zitten). Voedsel en/of ijskramen 

kunnen niet geplaatst worden. 

 

De provincieraadscommissies en de provincieraad zullen deze maand niet doorgaan. 

 

Verlof en werkuren 

Wie geen zinvol thuiswerk meer kan doen of wie geen job heeft die men thuis kan doen, 

krijgt dienstvrijstelling. Contractuele personeelsleden die niet meer werken door deze 

overmachtssituatie zullen we zoveel als mogelijk overschakelen naar het systeem van 

tijdelijke werkloosheid. Cruciaal is dat de leidinggevende beslist wie toch moet werken 

om de minimale dienstverlening te garanderen. En diegenen die momenteel thuisblijven 

zijn altijd oproepbaar door hun leidinggevende om toch te komen werken. 

 

Communicatie 

Er is ingezet op bijkomende crisiscommunicatie om personeelsleden ook via sms te 

bereiken. Alle collega’s met een provinciale smartphone of gsm kunnen zo onmiddellijk 

bereikt worden. De oproep is gedaan aan collega’s met een privétoestel om hun 

contactgegevens te bezorgen om eveneens de corona meldingen via sms te kunnen 

ontvangen. 

 

2) Dankzij thuiswerk lopen werknemers geen gevaar. Heeft de 

provincie al een vraag gericht aan hun personeel om thuiswerk te 

stimuleren? 

VERSIE 1 dd. 9/03/2020 

Met de huidige informatie is het niet aangewezen om een thuiswerkalarm uit te roepen. 

We volgen de laatste ontwikkelingen op via onze arbeidsarts (Idewe vzw) en herbekijken 

de huidige maatregelen als dat nodig geacht wordt. 

 

VERSIE 2 dd. 17/03/2020 

Na de nationale aanbevelingen zetten we maximaal in op flex- en thuiswerk en maken 

hierover afspraken per dienst. ICT verhoogt de capaciteit voor VPN en Citrix. Op intranet 

zijn de mogelijkheden betreffende telewerken extra in de verf gezet. 

 

VERSIE 3 dd. 18/03/2020  

Iedereen die zinvol thuiswerk kan doen, moet thuiswerken. Thuiswerkers die hun 

werkdag niet meer volledig gevuld krijgen (wegens weggevallen taken en activiteiten), 

krijgen een aanvulling van hun prestaties. 

Wie geen zinvol thuiswerk kan doen of geen job heeft om thuis te werken, krijgt 

dienstvrijstelling mits het garanderen van een minimale (fysieke aanwezige) 

dienstverlening. 

 

3) Zijn er de eerstvolgende 6 maanden nog buitenlandse dienstreizen 

gepland? Zo ja, welke bestemming? 

VERSIE dd. 18/03/2020 

De reisadviezen van de FOD Buitenlandse zaken worden opgevolgd (niet-essentiële 

reizen naar het buitenland worden verboden tot en met 5 april). Alle geplande 

dienstreizen in deze periode zijn geannuleerd. 
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4) Is het nood- en interventieplan van de gouverneur voorzien op een 

gezondheidsnoodsituatie zoals het Coronavirus? 

 

VERSIE dd. 9/03/2020 

Deze vraag is gesteld aan de gouverneur: 

 

Bij een epidemie/pandemie als deze liggen de leiding en verantwoordelijkheid in eerste 

instantie bij de FOD Volksgezondheid.  Samen met de gemeenschappen staan zij in voor 

de permanente opvolging, de voorbereiding van de strategische beleidsbeslissingen en 

het uitwerken van de richtlijnen en de communicatiestrategie. 

 

De FOD Volksgezondheid identificeert 3 fases in hun aanpak: 

 Fase 1: houd het virus zo lang mogelijk uit het land door middel van meer 

toezicht. 

 Fase 2 (huidige fase op 5 maart 2020): er is een besmetting vastgesteld. De FOD 

Volksgezondheid doet er alles aan om de verspreiding zo snel mogelijk te stoppen 

en om zo veel mogelijk besmettingen te voorkomen. 

 Fase 3: als er veel infecties in België opduiken zal de prioriteit van de FOD 

Volksgezondheid liggen bij de zorg voor, de behandeling en de verzorging van de 

patiënten (in het ziekenhuis of thuis). 

 

In deze aanpak krijgt de FOD Volksgezondheid ook de steun van het Nationale 

Crisiscentrum (NCCN). In geval van een grote verspreiding van het virus valt het immers 

niet uit te sluiten dat de regering maatregelen moet nemen om de continuïteit van de 

essentiële dienstverlening te garanderen. In dergelijk scenario kunnen ook de 

procedures en mechanismen van crisisbeheer, die opgenomen zijn in het provinciale 

algemeen nood- en interventieplan (PANIP), in werking treden en zal het algemene 

crisisbeheer aangevuld worden met experten. De specificiteit van deze 

epidemie/pandemie zal immers aanvullende concrete maatregelen en onderrichtingen 

vergen om zo een gecoördineerde, efficiënte aanpak en beheersing van de crisissituatie 

te waarborgen.  

 

De gouverneur en haar diensten volgen de evolutie van Covid-19 op de voet. Ze 

ondersteunen de FOD Volksgezondheid en het NCCN in de verspreiding van hun 

communicatie, bundelen de vragen en bezorgdheden van de lokale besturen en 

vervullen hun rol als facilitator bij vragen naar overkoepelend overleg, zoals laatst voor 

de spoedartsen. De situatie wordt eveneens opgevolgd via de conferentie van 

gouverneurs en de provinciale veiligheidscel. Voorts nemen we zo nodig onze algemene 

en specifieke rol op in het raam van het crisisbeheer om de impact ervan maximaal te 

beperken en de noden, zo nodig optimaal te lenigen. 

 

 

Schriftelijke vraag van 5 maart 2020 

van Jan Claessen (Vlaams Belang) 

aan de gouverneur 

over wapenvergunningen 

 

Begin 2018 werd voor de aanvraag van wapenvergunningen een nieuw 

dossierbehandelingssysteem in dienst genomen. 

Het was midden 2018 niet mogelijk om gedetailleerde cijfers aan te leveren. 

(schriftelijke vraag 1862). 
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Sinds de aangepaste en verstrengde wapenwet is de provinciale wapendienst- onder de 

vleugels van de gouverneur- bevoegd voor het uitreiken van die vergunningen. 

Weliswaar moet de lokale korpschef van de stad of gemeente ook gunstig advies geven. 

 

Graag een overzicht van: 

 De aanvragen tot individuele wapenvergunningen model 4 . (2018 en 2019) 

 Hoeveel aanvragen model 4 er niet zijn ingewilligd of stopgezet in deze periode. 

 Het aantal intrekkingen of schorsingen van personen in model 4. (2018 en 2019) 

 De geregistreerde wapens bij jagers en sportschutters via model 9.  (2018 en 

2019) 

 Hoeveel registraties model 9 er werden weerhouden eveneens over de laatste 2 

jaar. 

 Hoeveel dossiers er werden omgevormd via model 9 naar een aanvraag model 4. 

(2018 en 2019) 

 De toename/daling aanvragen van beide wapenvergunningen sinds 1 januari 

2016. 

 

 

Antwoord van de gouverneur (18 maart 2020): 

 

In opvolging van uw schriftelijke vraag van 5 maart 2020 met betrekking tot de 

afgeleverde wapenvergunningen voor het werkingsjaar 2018 en 2019 kan ik u het 

volgende meedelen: 

 

1. De aanvragen tot individuele wapenvergunningen model 4, (2018-2019). 

In 2018 werden 1444 vergunningen uitgereikt op model 4, in 2019 werden er 

2194 vergunningen op model 4 afgeleverd.  

 

2. Hoeveel aanvragen model 4 er niet zijn ingewilligd of stopgezet in deze  periode. 

In 2018 werden 5 aanvragen en in 2019 25 aanvragen niet ingewilligd 

(geweigerd).  

 

3. Het aantal intrekkingen of schorsingen van personen in model 4 (2018 en 2019). 

Intrekkingen en schorsingen gebeuren niet op het niveau van wapens maar op 

het niveau van personen. Een intrekking of schorsing van het recht om wapens 

voorhanden te houden is algemeen en kan zowel het inleveren van modellen 4 als 

9 tot gevolg hebben. We spreken dus over personen. 

In 2018 werd het recht om wapens voorhanden te houden bij 31 personen 

ingetrokken en in 2019 bij 84 personen. In 2018 werd bij 9 personen het recht 

geschorst en in 2019 bij 19 personen. 

Intrekkingen, schorsingen of weigeringen die naar aanleiding van een 

beroepsprocedure bij de FOD justitie worden teniet gedaan en waarbij de 

vergunningen alsnog worden afgeleverd, worden niet meegerekend in 

bovenstaande cijfers. 

 

4. De geregistreerde wapens bij jagers en sportschutters via model 9 (2018 en 

2019). 

In 2018 werden er 2246 wapens geregistreerd via model 9. In 2018 werden er 

2988 modellen 9 geregistreerd 
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5. Hoeveel aanvragen model 9 werden weerhouden eveneens over de laatste 2 jaar. 

Een model 9 is een registratie van een overdracht van wapens tussen jagers 

en/of sportschutters nadat deze wapens werden overgedragen. Het is geen 

aanvraagprocedure. Allen werden bijgevolg weerhouden. Indien we na controle 

tot de vaststelling komen dat een bepaald soort wapen niet mag overgedragen 

worden via model 9 zal dit dossier omgevormd worden naar een aanvraag model 

4. 

 

6. Hoeveel dossiers er werden omgevormd via model 9 naar een aanvraag model 4 

(2018-2019) 

Een model 9 is een registratie van een overdracht van wapens tussen jagers 

en/of sportschutters nadat deze wapens werden overgedragen. Het is geen 

aanvraagprocedure. Allen werden bijgevolg weerhouden. Indien we na controle 

tot de vaststelling komen dat een bepaald soort wapen niet mag overgedragen 

worden via model 9 zal dit dossier omgevormd worden naar een aanvraag model 

4. We kunnen hiervan geen cijfers bezorgen, maar dit is een kleine minderheid.  

Meestal zijn wapenbezitters goed op de hoogte van welke wapens via model 9 

kunnen geregistreerd worden en welke via model 4 moeten aangevraagd worden. 

 

7. De toename/daling aanvragen van beide wapenvergunningen sinds januari 2019. 

Zoals u kan zien is er in 2019 een toename van het aantal vergunningen en 

registraties, dit heeft grotendeels te maken met het feit dat we in 2018 een 

nieuw dossierbehandelingsprogramma kregen en we gedurende maanden niet 

vlot konden werken.  De achterstand die we hierdoor opliepen, werd in 2019 

weggewerkt. 

 

 

Schriftelijke vraag van 11 maart 2020 

van Jan Claessen (Vlaams Belang) 

aan de deputatie 

over gevolgen coronavirus Sportpaleis 

 

De opmars van het corona-virus heeft heel wat impact op verschillende festiviteiten in 

onze provincie. 

Vandaag (11-03-2020) gaf de federale regering het advies om indoor-evenementen met 

meer dan duizend bezoekers tot eind maart te verbieden. 

In een afgesloten ruimte is er meer kans dat Covid-19 wordt overgedragen. 

Voor de provincie Antwerpen betekent dit het annuleren van verschillende evenementen/ 

sportmanifestaties in het Sportpaleis en de Lotto Arena. 

Graag antwoord op volgende vragen: 

- Heeft dit voor de provincie Antwerpen als concessiegever financiële gevolgen? 

- Welke maatregelen neemt de provincie om de concessiehouders te ondersteunen? 

- Kunnen de uitbaters/ organisators  genieten van een provinciaal schadefonds? 

 

 

Antwoord van de deputatie (27 maart 2020): 

 

Provincie Antwerpen zal waar mogelijk haar verantwoordelijkheid nemen en bekijkt 

welke ondersteuningsmaatregelen het kan nemen om de economie te ondersteunen na 

de coronacrisis. Op dit moment is het evenwel nog te vroeg. We willen eerst de noden 

en vragen in kaart brengen, alvorens in detail te gaan. 
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Schriftelijke vraag van 12 maart 2020 

van Stefan De Winter (Vlaams Belang) 

aan de deputatie 

over onderhoud speeltuigen 

 

In Edegem is er een speeltuin (Meihof) waar er al meer dan een jaar geen onderhoud of 

keuring meer geweest is aan de speeltuigen. 

Aangezien er in onze vele provinciale groendomeinen en parken ook speeltuinen en 

toestellen staan, had ik graag antwoord op volgende vragen: 

 

1) Hoe controleert de provincie het nazicht, het onderhoud en de keuringen van de 

speeltoestellen in de provinciale groendomeinen, parken en scholen? 

2) Is er een centraal register waarin alle nazichten, onderhouden en keuringen worden 

bijgehouden van de toestellen waarvoor de provincie verantwoordelijk is? 

3) Is er een registratie van de klachten en ongevallen en indien ja, hoeveel klachten en 

ongevallen waren er in 2019? 

4) Zijn ongevallen verzekerd door de provincie? Of is een toestel bespelen altijd volledig 

op eigen risico? 

5) Het slechte weer, de rukwinden en de stormen van de afgelopen weken zullen veel 

speeltuigen geen goed gedaan hebben. Zal er nu de paasvakantie in aantocht is, er een 

extra controle gebeuren of alles in orde is? 

 

 

Antwoord van de deputatie (26 maart 2020): 

 

1) Deze controle is wettelijk geregeld (Cf. KB 28/3/2001 betreffende de veiligheid van 

speeltoestellen en KB 28/3/2001 betreffende de uitbating van speelterreinen). Nieuw 

geplaatste speeltoestellen worden door de plaatser gekeurd. Daarna zorgt het domein 

voor een jaarlijkse keuring door een externe erkende controleur. Daarnaast is er nog 

regelmatig nazicht en onderhoud. 

De controle verschilt een beetje van (type) speeltuin tot speeltuin, en is in hoogseizoen 

frequenter dan in laagseizoen, maar algemeen gesteld omvat deze minimaal: 

- het regelmatig nazicht (dagelijks - wekelijks), dit door eigen personeel 

- het onderhoud (maandelijks - tweemaandelijks), dit door eigen personeel of derde 

- periodieke controles (jaarlijks) door een erkende externe keurder 

Na bepaalde calamiteiten o.a. stormweer wordt er een extra controle ingelast. 

 

2) Ja, zowel de wettelijke jaarlijkse controle als de tussentijdse controle worden 

geregistreerd in de keuringskalender, welke opgenomen is in het ISO14001 systeem. 

 

3) Ja, deze worden ook bijgehouden in het ISO14001 systeem. In 2019 werden geen 

klachten en 1 ongeval gemeld. 

 

4) De uitbater van het speelterrein is verantwoordelijk voor de veiligheid en het 

onderhoud van de installaties en het terrein. Als ouder of begeleider blijft men natuurlijk 

wel verantwoordelijk voor het gedrag van zijn kinderen. De gebruikers, de 

speelterreinsector en de overheid hebben elk hun rol te spelen in de veiligheid van de 

speelterreinen in België, zonder echter het speelplezier van de kinderen uit het oog te 

verliezen. Moderne materialen en een doordachte inplanting van de speeltoestellen 
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maken het immers mogelijk veilige en attractieve speelomgevingen te creëren. Het is 

uiteraard niet mogelijk ervoor te zorgen dat er geen enkel ongeval meer gebeurt op 

onze speelterreinen. Dat zou er alleen op wijzen dat er bijna niet meer echt gespeeld 

wordt. Spelen is immers een leerproces met vallen en opstaan. 

De provincie Antwerpen is verzekerd voor haar algemene burgerlijke aansprakelijkheid 

en zij beheert ook de verzekeringen van autonoom en externe verzelfstandigde 

agentschappen (APB’s en EVAP’s). Burgerlijke aansprakelijkheid veronderstelt schade, 

een fout en een oorzakelijk verband (art. 1382 e.v. BW). Onze verzekeraar BA dekt 

lichamelijke ongevallen met speeltuigen indien het om speeltuigen handelt die onze 

eigendom zijn en indien die speeltuigen een gebrek vertonen en er daardoor een ongeval 

is gebeurd. De eerste vraag die onze verzekeraar stelt na aangifte van een schadegeval 

met een speeltuig is wanneer het speeltuig het laatst werd gekeurd en hoe dikwijls het 

wordt onderhouden. Maar hij zal ook nagaan of het ongeval al dan niet het gevolg is van 

het eventuele defect aan het speeltuig. Als het daar los van staat, moeten de ouders zelf 

instaan voor de schade. 

 

5) De normale procedure wordt gevolgd. Hierin zit een extra controle na bepaalde 

calamiteiten oa stormweer vervat, alsook een extra controle voor de (paas)vakantie. 

Gezien de Coronacrisisperiode waarin we ons momenteel bevinden, is het mogelijk dat 

de controles enigszins verschuiven in de tijd. 

 

 

Schriftelijke vraag van 21 maart 2020 

van Ilse Van Dienderen (Groen) 

aan de deputatie 

over fietsbrug Bisschoppenhoflaan 

 

De gemeente Schoten wil graag een fietsbrug over de Bisschoppenhoflaan ter hoogte 

van de nieuwe Hoogmolenbrug. Dit is een bovenlokale fietsverbinding en ligt op de 

districtenroute. 

Ik verneem dat er in dit dossier vertraging zit. 

 

Kan u me aangeven wat de huidige stand van zaken is? 

Wie is opdrachtgever van deze fietsbrug? Welke zijn de betrokkenen? Wie financiert? Is 

deze fietsbrug opgenomen in de meerjarenbegroting van de provincie? Of zit die in 

portefeuille van het Vlaamse gewest? 

Welke is de huidige planning? Zijn er al technische plannen? Wanneer zal de 

omgevingsvergunning ingediend worden? Door wie? Wanneer zal de aanbesteding 

starten? Wie zal de bouwheer zijn? 

Kan de provincie dit dossier naar zich toe trekken en de coördinatie overnemen? Wat 

dient hiervoor te gebeuren? 

 

 

Antwoord van de deputatie (3 april 2020): 

 

Het concept van de fietsbrug over de N120 (Bisschoppenhoflaan – Merksemsebaan) kent 

haar ontstaan binnen het project ‘Verhoging bruggen Albertkanaal nr.54 Hoogmolenbrug 

te Schoten’ in opdracht van de Vlaamse Waterweg (VWW). Binnen de 

mobiliteitsprocedure van dit project werd op vraag van alle betrokken actoren (VWW, 

AWV, ANB, MOW, De Lijn, gemeente Wijnegem, gemeente Schoten, stad Antwerpen, 

Provincie Antwerpen) bijkomend ontwerpend onderzoek gedaan naar de 
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fietsvoorzieningen/verknoping aan de zuidzijde van de Hoogmolenbrug ter hoogte van 

de aansluiting met de N102 Bisschoppenhoflaan - Merksemsebaan. 

 

Hoewel de fietsbrug buiten de scope van het project Hoogmolenbrug valt, heeft de VWW 

bijkomend onderzoek gedaan naar de haalbaarheid en inpasbaarheid van een 

ongelijkvloerse fietsverbinding over de N120 Bisschoppenhoflaan - Merksemsebaan. 

Zowel aan de west- als aan de oostzijde is binnen het ontwerp van de Hoogmolenbrug 

voldoende ruimte gevrijwaard om in latere fase een fietsbrug te realiseren. 

 

Tijdens de intergemeentelijke begeleidingscommissie (IGBC) van 19 juni 2018 en de 

regionale mobiliteitscommissie (RMC) van 23 augustus 2018 is in consensus met alle 

betrokken actoren beslist de verdere technische uitwerking van de fietsbrug los te 

koppelen van het project Hoogmolenbrug van de VWW om dit project niet te 

hypothekeren, gezien het gebonden is aan termijnen in het kader van Europese 

subsidies. De uitwerking van de fietsbrug zou dan kunnen plaatsvinden na realisatie van 

de nieuwe Hoogmolenbrug. 

 

De Hoogmolenbrug is in beheer van VWW. De N120 (Bisschoppenhoflaan – 

Merksemsebaan) is als gewestweg in beheer van het Agentschap Wegen en Verkeer 

(AWV). Het is dus de bevoegdheid van deze twee gewestelijke agentschappen. Beide 

kunnen initiatief nemen om hier de nodige fietsinfrastructuur te voorzien. 

 

De provincie Antwerpen kan een ongelijkgrondse kruising van een gewestweg niet 

subsidiëren binnen het Fietsfonds (uitdrukkelijk uitgesloten in het Besluit Vlaamse 

Regering), noch hier zelf subsidie voor aanvragen. Volgens dit Besluit kan wel de 

betrokken gemeente een samenwerkingsovereenkomst afsluiten met AWV. Hierbij kan 

de gemeente een subsidie van 100% krijgen voor de kostprijs van de studie- en 

toezichtskosten en de kosten voor de werken van de fietsbrug (indien ze voldoen aan de 

voorwaarden uiteraard). 

 

Voor informatie over de planning, de beschikbaarheid van plannen of de 

omgevingsvergunning, dienen we u te verwijzen naar de Vlaamse Waterweg. 

 

 

Schriftelijke vraag van 21 maart 2020 

van Stefan De Winter (Vlaams Belang) 

aan de deputatie 

over betalingstermijn provinciale belastingen 

 

In ons land zal het aantal personen in het systeem van tijdelijke werkloosheid door de 

coronacrisis in de buurt komen van 1 miljoen. 

Ook vele bedrijven komen in acute problemen omdat hun inkomsten stilvallen. 

Naast een gezondheidscrisis veroorzaakt de coronacrisis een economische ramp zonder 

weerga. 

De minister van Financiën kondigde aan dat door deze coronacrisis de belastingplichtigen 

die hun belastingaangifte voor de personenbelasting nog moeten krijgen, twee maanden 

extra de tijd krijgen om deze belasting te betalen. 

Hetzelfde geldt voor de vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en belasting 

van niet-inwoners. 

Ook bij de bedrijven worden de betalingstermijnen voor btw en bedrijfsvoorheffing met 

twee maanden verlengd. 
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De brieven voor het betalen van de algemene provinciebelasting en de provinciebelasting 

op de bedrijven worden meestal in deze periode van het jaar verstuurd. 

Aangezien vele bedrijven en gezinnen het momenteel extra moeilijk hebben om rond te 

komen, graag antwoord op volgende vragen: 

1) Met welke maatregelen ondersteunt de provincie de getroffen gezinnen en bedrijven? 

2) Kan de betalingstermijn van de provinciale belastingen ook verlengd worden met 

twee maanden? 

 

Antwoord van de deputatie (3 april 2020): 

 

1. Met welke maatregelen ondersteunt de provincie de getroffen gezinnen 

en bedrijven? 

Zowel de federale als de Vlaamse regering hebben naar aanleiding van het coronavirus, 

steunmaatregelen getroffen om voornamelijk bedrijven, maar ook gezinnen te 

ondersteunen in deze moeilijke periode. 

Zo werden aangifteperioden van diverse belastingen verlengd, werd er een automatisch 

betalingsuitstel van 2 maanden toegekend voor personenbelasting, 

vennootschapsbelasting, btw en bedrijfsvoorheffing, geldt er vrijstelling van 

nalatigheidsinteresten en/ of kwijtschelding van boetes etc. 

Ook de provincie Antwerpen int belastingen, met name de algemene provinciebelasting 

en de provinciebelasting op de bedrijven en zij staat inderdaad op het punt om de 

aanslagbiljetten van de algemene provinciebelasting te verzenden. 

Begin maart, en dus voor de echte uitbraak van het coronavirus in ons land, werd het 

eerste kohier algemene provinciebelasting reeds uitvoerbaar verklaard. 

Overeenkomstig het decreet van 30 mei betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen dienen de aanslagbiljetten 

zonder verwijl te worden verzonden.  

Overeenkomstig artikel 4 §3, 3e lid, 2° en §6 van het decreet van 30 mei betreffende de 

vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 

gemeentebelastingen en het artikel 413 van het wetboek inkomstenbelasting 1992 

waarnaar het decreet van 30 mei 2008 verwijst in artikel 11, wordt een betaaltermijn 

van 2 maanden opgelegd die vermeld moet worden op de aanslagbiljetten. 

 

Bij weten van de deputatie is er (nog) geen (Federale of Vlaamse) regelgeving 

bestaande die van deze betaaltermijn van 2 maanden voor lokale belastingen afwijkt 

omwille van het coronavirus. 

Om volledig in lijn te blijven met wat juridisch correct is, werd beslist om op de 

aanslagbiljetten zelf de verzendingstermijn van 2 maanden te behouden. De deputatie 

lijkt hierover immers geen zeggenschap te hebben. 

De provincie Antwerpen stelt sowieso automatisch de financieel meest kwetsbare 

groepen binnen de samenleving vrij van belasting, met name de rechthebbenden op een 

verhoogde tegemoetkoming en de rechthebbenden op maatschappelijke integratie 

(leefloners). 

In deze tijden wil de deputatie echter voorkomen dat alle gezinnen getroffen door de 

coronacrisis in zware financiële moeilijkheden komen. 

Om deze reden besliste de deputatie in navolging van de andere overheden om flexibel 

met deze betaaltermijn om te gaan door de belasting vier maanden niet actief in te 

vorderen. Wie één van de komende dagen zijn aanslagbiljet in de bus krijgt, moet zijn 

belasting dus niet binnen de twee maanden maar binnen de vier maanden betalen. 

Als het bijkomend uitstel niet afdoende is, kunnen belastingplichtigen afspraken maken 

met de belastingdienst over een afbetalingsplan. 
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De deputatie besliste om deze boodschap via allerlei kanalen aan de belastingplichtigen 

over te brengen en om te trachten hier zoveel als mogelijk ruchtbaarheid aan te geven, 

met name via onder meer een persbericht en de provinciale website. 

Voor de bedrijven loopt de aangiftetermijn nog tot en met 20 april. De aanslagbiljetten 

provinciebelasting op de bedrijven zullen zeker niet voor begin juni opgestuurd worden. 

Het provinciebestuur onderzoekt, wanneer zij zicht heeft op de duurtijd van de crisis en 

financiële gevolgen op de economie en het bestuur zelf, of nog eventuele bijkomende 

maatregelen om de zelfstandigen en bedrijven te steunen, vereist zijn wat de 

provinciebelasting betreft. 

Naast de maatregelen met betrekking tot de belastingen, heeft de deputatie ook reeds 

andere steunmaatregelen onderzocht voor gezinnen en bedrijven en zij heeft er ook al 

enkele effectief genomen, zoals de beslissing om alle horecaconcessies die wij 

momenteel als bestuur en/of als verzelfstandigde entiteit lopen hebben één maand 

compensatie te verlenen, af te trekken van de concessievergoedingen. 

Daarnaast ondersteunt de cel detailhandel gemeenten in het motiveren van het 

openhouden van ambulante voedingshandel in dorpen en wijken waar er onvoldoende 

voedingswinkels zijn. Dit is niet alleen nuttig voor de voedselvoorziening ten aanzien van 

gezinnen, maar ook voor de ambulante handelaars. 

De deputatie volgt de situatie op de voet en tracht om weloverwogen beslissingen te 

nemen in het ondersteunen van gezinnen en bedrijven tijdens deze coronacrisis. 

 

2. Kan de betalingstermijn van de provinciale belastingen ook verlengd 

worden met twee maanden? 

Zoals reeds uiteengezet, lijkt de deputatie hiertoe voorlopig juridisch geen zeggenschap 

in te hebben gelet op de bestaande regelgeving. 

Zij zal echter dus wel, wat de algemene provinciebelasting betreft, flexibel omgaan met 

de betalingstermijn door gedurende 4 maanden geen verdere stappen in de inning te 

ondernemen en zij brengt de belastingplichtigen hiervan op de hoogte via diverse 

kanalen. 

Voor de bedrijven wordt dit later door de deputatie verder bekeken. 

 

 

Schriftelijke vraag van 23 maart 2020 

van Inga Verhaert (sp.a) 

aan de deputatie 

over betoelaging provinciale CLB 

 

Het onderwijsveld kreeg de voorbije maanden alarmerende berichten over verdere 

besparingen. Ook de CLB’s zouden niet aan de besparingswoede ontsnappen. Mijn fractie 

vindt dit bijzonder zorgwekkend, heel in het bijzonder voor de werking van het 

Provinciaal CLB. 

 

Het provinciaal CLB is een publiek CLB dat scholen en leerlingen uit uiteenlopende netten 

begeleidt. De betoelaging van het CLB zijn vanuit Vlaanderen afgetopt op maximaal 3%. 

Dat terwijl het provinciaal CLB met maar liefst 11% is gegroeid is. In het verleden heeft 

het CLB positief geantwoord op vragen van scholen uit zowel gemeentelijke middens 

alsook methodescholen om te mogen overkomen. Gezien de middelen van eventuele 

nieuwkomers niet volgen, maar bij het oorspronkelijke (grote) CLB blijven, zal de 

provinciale groei –bij gebrek aan interventie- financieel eerder negatief uitvallen. 

 

Vorige legislatuur kwam er nóg een opdracht bij. Verstrekkers van thuisonderwijs 

werden door de Vlaamse overheid verplicht zich een CLB uit te kiezen dat zou instaan 
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voor medische en psychosociale begeleiding. Vanuit de Vlaamse overheid werden 

aanvankelijk geen extra middelen voorzien maar gezien het provinciaal CLB toen een 

bijzonder forse vraag naar begeleiding kreeg, wilde de toenmalige minister van 

onderwijs alsnog extra middelen vrijmaken. 

 

Het provinciaal CLB staat in voor begeleiding van de kinderen uit scholen die gekoppeld 

zijn aan het CLB. Daar zijn kinderen in thuisonderwijs bijgekomen. Bovendien komen 

veel méér kinderen uit heel uiteenlopende scholen, achtergronden en regio’s dan bij 

andere CLB’s het geval is. 

 

Daarom heb ik volgende vragen: 

1. Welke taken neemt het CLB nu op in het kader van thuisonderwijs? Graag een 

opsomming. 

2. Hoe groot is vandaag de extra betoelaging specifiek voor de begeleiding van 

thuisonderwijs vanuit de Vlaamse overheid? 

3. Dekt de betoelaging vanuit de Vlaamse overheid deze taken? 

4. In het verleden kwamen veel vragen van scholen uit andere netten om begeleid te 

worden door het provinciaal CLB. Daar werd steeds positief op geantwoord. Blijft 

het antwoord ook vandaag positief bij gebeurlijke vragen? 

 

Antwoord van de deputatie (9 april 2020): 

 

1. Welke taken neemt het CLB nu op in het kader van thuisonderwijs? 

Systematische contacten vanaf de start van de leerplicht Dit zijn de reguliere contacten 

voor leerlingenopvolging, vanaf het eerste leerjaar. Vaccinaties Gelijktijdig met het 

systematisch contact. HPV-inenting (tegen baarmoederhalskanker), verplicht apart van 

de systematisch contacten. Administratie en communicatie, met onder meer de 

planning, toestemmingen verkrijgen voor vaccinaties (geen sinecure), informatie voor en 

communicatie met alle betrokkenen (soms in andere talen), doorverwijzingen, 

hernieuwde oproepen, vaccinatiegegevens bijhouden en doorgeven. Begeleiding bij de 

overstap van huisonderricht naar een reguliere school Soms worden de noden te groot 

en zoeken ouders naar een meer aangepaste vorm van onderwijs, vaak buitengewoon 

onderwijs, dus opstellen van een handelingsgericht diagnostisch traject en een M-

verslag. 

 

Vrijstelling examencommissie Voor kinderen in thuisonderwijs die niet tot leren kunnen 

komen, doorlopen we een traject beoordeling en motivering vrijstelling 

examencommissie (onderzoeken opvragen, doorverwijzen, evolutie schoolcarrière 

nagaan en uitval evalueren). Monitoring bij (dreiging van) epidemie (bijvoorbeeld de 

mazelenepidemie specifiek in de Joodse gemeenschap, nov - dec 2018) Vaak is het CLB 

eerder op de hoogte van een nakende epidemie dan het departement Volksgezondheid, 

door bezorgdheden of signalen uit de gemeenschap. Het CLB kijkt dan de 

vaccinatieschema’s van àlle kinderen na in het Joods niet-gesubsidieerd onderwijs en 

biedt inhaalvaccinaties aan. Specifiek nu voor de coronacrisis Het CLB informeerde 

stelselmatig de niet gesubsidieerde Joodse scholen over de richtlijnen die er vanuit de 

overheid kwamen. Het CLB adviseerde en hielp deze scholen i.v.m. voorgeschreven 

hygiënevoorschriften en beantwoordt vragen van ouders. Het CLB mobiliseerde mee de 

gemeenschap om de scholen te motiveren hun ‘school’- activiteiten stop te zetten ter 

bescherming van zichzelf en hun medemens. Het CLB wordt ook ingeschakeld door het 

departement Volksgezondheid, om hen te ondersteunen in de strijd tegen de 

verspreiding van corona. 
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2. Hoe groot is vandaag de extra betoelaging specifiek voor de begeleiding van 

thuisonderwijs vanuit de Vlaamse overheid? 

Voor elk systematisch contact dat wordt uitgevoerd in dat welbepaalde geboortejaar, 

ontvangt een CLB een specifieke werkingstoelage van 98,50 euro/leerling. Een leerling 

uit een ander geboortejaar genereert geen middelen en ook voor kleuters zijn er geen 

middelen, terwijl we weten hoe belangrijk preventief onderzoek en vaccinatie daarbij 

kunnen zijn. Voor 2018-2019 ging dit voor het PCLBA om 232 leerlingen x 98,5 euro = 

22.852 euro. Voor 2019-2020 is er een raming van 231 leerlingen (22.753,50 euro) 

waarvoor het PCLBA prefinanciering ontvangt. Het Provinciaal CLB Antwerpen wordt 

omwille van de specifieke situatie van de aanwezigheid van een groot aantal leerlingen 

in collectief huisonderwijs in de stad Antwerpen, een voorschot op deze specifieke 

werkingsmiddelen uitbetaald. Dit omdat het PCLBA samenwerkingsovereenkomsten 

heeft gesloten met een aantal niet gesubsidieerde joodse scholen in Antwerpen (het 

‘collectief huisonderricht’). Het bedrag van de prefinanciering wordt jaarlijks berekend op 

basis van het aantal leerlingen uit de beoogde leeftijdsgroepen die zijn ingeschreven in 

de scholen waarmee het PCLBA een samenwerkingsovereenkomst heeft voor de 

uitvoering van de systematische contacten. De teveel of te weinig uitbetaalde 

werkingsmiddelen worden verrekend bij de uitbetaling van het voorschot voor het 

volgende schooljaar. Zo was er in 2018-2019 een prefinanciering voor 237 leerlingen en 

werden er uiteindelijk 232 leerlingen onderzocht die aan de criteria van de overheid 

beantwoorden. Er werd 492,50 euro teruggevorderd door de overheid. 

 

Voor de andere taken dan deze systematische contacten ontvangt het CLB geen 

middelen. 

 

3. Dekt de betoelaging vanuit de Vlaamse overheid deze taken? 

De specifieke werkingsmiddelen die het CLB ontvangt volstaan niet om de minimale 

wettelijke opdracht “uitvoeren van systematische contacten” te verzorgen, laat staan de 

extra-inspanningen die het CLB doet (cf. hierboven), om bijvoorbeeld bij gevaar voor de 

volksgezondheid extra te vaccineren. Het CLB moet dus uit de algemene 

werkingsmiddelen en diegene die het van de provincie krijgt onder meer personeel 

inkopen voor kleinere deelopdrachten, waarvoor jonger/goedkoper personeel ingezet 

wordt dan de arts en paramedisch werker (die de systematische contacten uitvoeren). 

Rekening houdend met de tijdsbesteding voor de systematische contacten, de 

loonkosten daarvoor en de voorziene betoelaging, is er een tekort van 9.243 euro op 

jaarbasis, enkel voor de inzet van medisch personeel. Daarnaast betaalt het CLB vanuit 

zijn andere werkingsmiddelen en de werkingsmiddelen van de provincie het gebruikte 

materiaal en de kosten voor administratie. 

 

4. In het verleden kwamen veel vragen van scholen uit andere netten om begeleid 

te worden door het provinciaal CLB. Daar werd steeds positief op geantwoord. 

Blijft het antwoord ook vandaag positief bij gebeurlijke vragen? 

Scholen hebben in het nieuwe decreet het recht om over te stappen naar een ander CLB; 

maar de middelen blijven bij het initiële CLB in deze gegarandeerde omkadering (zie 

artikel 39 tot 40 van het decreet betreffende de leerlingenbegeleiding in het 

basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding). De 

overheid is hiermee ingegaan op de verzuchting van de grote koepels om overstappen 

financieel te ontmoedigen. Het status quo wordt maximaal nagestreefd. Goedwerkende 

en dus groeiende CLB’s, zoals het PCLBA, worden gefnuikt. In september 2019 stapten 3 

scholen over naar het PCLBA, zonder bijkomende middelen voor ons CLB dus. Vorig jaar 

betekende 3 % stijging 0,7 omkaderingsgewicht erbij (een bachelor weegt 1, een master 

1,3 en een arts 1,6). Met de nieuwe scholen erbij steeg het aantal begeleide leerlingen 

wel met 11 %, maar duurt het dus jaren eer het CLB het aantal VTE’s kan inzetten waar 

het recht op heeft. Deze anomalie in de wetgeving werd al meermaals aangekaart door 
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het PCLBA en de deputatie bij zowel de vorige, als de huidige Vlaamse minister. Ze 

druist immers in tegen de gelijke rechten van het kind en de vrijheid van keuze van de 

scholen. Omdat er tot op vandaag voor die problematiek nog geen oplossing geboden is, 

kan het CLB scholen die willen overstappen naar het provinciaal CLB momenteel niet 

meer aanvaarden. De omkaderingsmiddelen die deze scholen genereren komen immers 

niet mee naar het nieuwe CLB, maar blijven bij het initiële CLB. Zonder omkadering kan 

het CLB deze scholen en hun leerlingen niet kwaliteitsvol bedienen. 

 

 

Schriftelijke vraag van 27 maart 2020 

van Jan Claessen (Vlaams Belang) 

aan de deputatie 

over afwezigheden ten gevolge van vliegverbod door coronacrisis 

 

Verschillende Antwerpenaren zitten ten gevolge van het wereldwijd vliegverbod nog 

steeds op hun vakantiebestemming. 

Wellicht zijn er eveneens personeelsleden van de provincie Antwerpen die niet tijdig 

terug zijn kunnen keren om opnieuw het werk aan te vatten. 

Graag antwoord op volgende vragen: 

- Hoeveel provinciale medewerkers konden de voorbije weken niet tijdig terugkeren op 

hun (thuis)werk? 

- Op welke wijze dienden deze personeelsleden hun onverwachte afwezigheid te 

melden/bewijzen? 

- Worden er dezelfde maatregelen getroffen als destijds met de uitbarsting van de 

Eyjafjallajökullvulkaan? 

- Wordt dit nu ook aanzien als heirkracht en moeten de personeelsleden hun verlofdagen 

niet opnemen? 

 

Antwoord van de deputatie (9 april 2020): 

 

Vraag 1: Hoeveel provinciale medewerkers konden de voorbije weken niet tijdig 

terugkeren op hun (thuis)werk? 

Antwoord: Tot op heden hebben wij geen enkel personeelslid dat zich in deze situatie 

bevindt.  

 

Vraag 2: Op welke wijze dienden deze personeelsleden hun onverwachte afwezigheid te 

melden/bewijzen. 

Antwoord: niet van toepassing  

 

Vraag 3: Worden er dezelfde maatregelen getroffen als destijds met de uitbarsting van 

de Eyjafjallajökull vulkaan. 

Antwoord: niet van toepassing  

 

Vraag 4: Wordt dit nu ook aanzien als heirkracht en moeten de personeelsleden hun 

verlofdagen niet opnemen. 

Antwoord: niet van toepassing 

 

 

Schriftelijke vraag van 4 april 2020 

van Louis Schoofs (Groen) 
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aan de deputatie 

over Tomorrowland 2020 

 

Heeft de deputatie over het al of niet laten doorgaan van Tomorrowland 2020 een advies 

geformuleerd aan de nationale veiligheidsraad? 

 

Het is de Nationale Veiligheidsraad die een beslissing moet nemen om het al of niet te 

laten doorgaan van het festival Tomorrowland 2020. 

De burgemeesters van Boom en Rumst – naar wij vernemen in de pers- adviseren dat 

het niet verstandig is de editie van 2020 te laten doorgaan, ook al beseffen zij dat zij 

hierdoor heel wat inkomsten verliezen. 

 

Heeft de deputatie ook een adviserend standpunt aan de Nationale veiligheidsraad 

gegeven en zo ja welk standpunt en wanneer? 

Van de bevolking worden heel wat inspanningen gevraagd om het gezond voor henzelf 

en de anderen te houden. Is het te verantwoorden dat een festival van dergelijke 

omvang kan doorgaan zonder de gezondheid van de bevolking in gevaar te laten 

brengen? Wat is het standpunt van de deputatie? 

 

Hoe groot kunnen de financiële gevolgen zijn van een afgelasting en wat is de weerslag 

hiervan voor de financiën en werking van de Schorre? Ik verwijs naar mijn 

tussenkomsten in december waar mijn fractie de bezorgdheid uitdrukte dat de Schorre 

financieel onafhankelijk moet kunnen functioneren van Tomorrowland. 

 

Antwoord van de deputatie (16 april 2020): 

 

De burgemeesters van de gemeenten Boom en Rumst hebben vanuit hun 

veiligheidsbevoegdheden afstemming gezocht met de Nationale Veiligheidsraad 

aangaande het al dan niet laten doorgaan van de editie 2020 van Tomorrowland. De 

deputatie heeft dit niet gedaan maar wenst zich uiteraard te scharen achter de beslissing 

van de Nationale Veiligheidsraad. 

Aangezien het voornamelijk de inbreng en adviezen van de gezondheidsexperten zijn die 

de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad bepalen. De Nationale Veiligheidsraad 

besliste ondertussen op 15 april 2020 dat de zomerfestivals niet doorgaan. De editie 

2020 van Tomorrowland zal dus niet doorgaan. 

Over de financiële gevolgen zijn we nog in gesprek met de organisatoren van 

Tomorrowland. Het is nog te vroeg om hierover een uitspraak te doen. Mocht de 

schrapping van de editie 2020 onoverkomelijke financiële gevolgen hebben voor het APB 

De Schorre, dan neemt de deputatie zich voor om financieel bij te springen vanuit het 

moederbestuur. 

 

Schriftelijke vraag van 29 april 2020 

van Louis Schoofs (Groen) 

aan de deputatie 

over sanering kleiputten Kiwa verslag  

 

Op de commissie economie van 21.04.2020 werd uitvoering ingegaan op mijn vragen 

over de sanering van de kleiputten Terhagen en de toekomst bestemming. Waarvoor 

mijn dank. 

  

Op mijn vraag over het Kiwa verslag dat uitgevoerd werd op vraag van een actiegroep 

waarin sprake zou zijn dat er op dit moment 2 vrij liggende asbeststroken zijn, wat in 
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februari 2020 met drone foto’s werd bevestigd, was het niet mogelijk om op de 

commissie een antwoord te geven over de ernst, relevantie hiervan. De intendant zou 

hierover antwoord bezorgen. Tot heden heb ik geen antwoord gekregen. 

Het lijkt mij belangrijk ifv het participatietraject met de stakeholders en de bevolking én 

het duurzaam blijvend onderbouwen van de geloofwaardigheid rondom deze complexe 

sanering en bestemming én uit bekommernis voor de volksgezondheid dat er snel een 

antwoord komt over de opmerkingen van het Kiwa verslag. 

 

Antwoord van de deputatie (8 mei 2020): 

 

De locaties waar het rapport van KIWA over handelt zijn de lichtblauwe bollen op het 

plan hieronder. (zie in legende: waarnemingen KIWA) 

In de noordoostelijke uithoek van het asbeststort, beneden de talud, liggen nog enkele 

asbestcementen buizen. Deze liggen in een zone zonder afdek. 

 

 

Op het plan in het KIWA rapport in bijlage op pagina 24, vindt u deze locaties tevens 

terug onder de foto’s met nummer 3-4-5-6-7. 

Dit is hecht gebonden asbest, maar door verwering is het semi-hecht gebonden 

geworden. 

 

Deze plaatsen zijn moeilijk bereikbaar vanaf de Bosstraat. 

 

In het eindverslag van de bodemdeskundige (Tractebel) over deze locaties staat te lezen 

dat er geen actueel humaan risico en geen verspreidingsrisico is, wel een potentieel 

humaan risico. Hetgeen er op neerkomt dat wanneer men zich aan de 

voorzorgsmaatregelen houdt en het terrein niet betreedt, er geen humaan risico is. Er 

zijn geen humane risico’s, wanneer mensen niet over de omheiningen klimmen of 

verbodsborden negeren, waarvoor op korte termijn actie noodzakelijk is. 
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Het terrein wordt onderzocht en gemonitord tijdens periodieke inspectierondes, zijnde: 

 Een tweejaarlijkse rondgang door een bodemdeskundige (eerstkomende staat 

gepland eind mei) 

 2x/jaar rondgang door milieudienst Boom 

 2x/jaar rondgang door Vlaamse Waterweg 

 Op afroep naar aanleiding van rampen/stormen 

Alle locaties van het KIWA-rapport zullen in het rapport dat hieruit volgt aan bod komen. 

 

 

Schriftelijke vraag van 3 mei 2020 

van Jan Claessen (Vlaams Belang) 

aan de deputatie 

over heropstart fysieke provincieraad 

 

Door de coronacrisis was de fysieke raadscommissie en provincieraad van maart en april 

niet mogelijk. 

De dagelijkse coronacijfers geven echter aan dat het virus stilaan aan het minderen is en 

het de goede kant opgaat. 

Wellicht zal - indien de omstandigheden het toelaten – in mei/juni de Antwerpse 

provincieraad terug fysiek kunnen vergaderen. 

Vermits de raadszaal aanzienlijk meer zetels telt dan het aantal verkozene kan de 

‘sociale afstand’ perfect gerespecteerd worden. 

Graag antwoord op volgende vragen: 

- Welke maatregelen neemt de provincie om de plenaire vergadering veilig te laten 

verlopen? 

- Zullen er mondmaskers ter beschikking worden gesteld voor bezoekers, pers, 

personeel en raadsleden? 

 

Antwoord van de deputatie (15 mei 2020): 

 

Vraag 1: 

Welke maatregelen neemt de provincie om de plenaire vergadering veilig te laten 

verlopen? 

 

Antwoord: 

Het bestuur heeft, gezien de huidige stand van de maatregelen, de intentie om de 

provincieraadscommissies en de provincieraad van mei fysiek te laten doorgaan. Om 

voldoende afstand tussen de deelnemers te garanderen zal er voor de 

provincieraadscommissies uitgeweken worden naar ruimere zalen. 

 

De provincieraadszaal is ruim bemeten tegenover het aantal provincieraadsleden. 

Daardoor is het mogelijk om de social distancing maatregel van 1,5 meter afstand 

tussen de deelnemers te bewaren. 

 

De zalen zullen zo georganiseerd worden dat er aan elke zaal één ingang en één uitgang 

is. Op die manier worden de ingaande en uitgaande stromen uit elkaar gehouden. 

 

 

Vraag 2: 
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Zullen er mondmaskers ter beschikking worden gesteld voor bezoekers, pers, personeel 

en raadsleden? 

 

Antwoord: 

Gezien het mogelijk zal zijn om voldoende afstand te bewaren, is het niet nodig om 

mondmaskers te voorzien. 

 

 

Schriftelijke vraag van 5 mei 2020 

van Rudy Sohier (PVDA) 

aan de deputatie 

over mondmaskers 

 

De federale overheid en de deelstaten zullen er samen voor zorgen dat elke burger 

gratis minstens één standaard stoffen mondmasker krijgt dat de mond en de neus 

volledig bedekt, besliste de Veiligheidsraad. Over de timing is er niet echt iets 

afgesproken. Over de bedeling is er ook nog geen sluitend plan. Het gezond verstand 

zegt ons: hoe sneller hoe beter. Het doel is dat elke Belg een stoffen mondmasker en 

twee filters krijgt (en liefst 2 mondmaskers en 4 filters). Het is trouwens een noodzaak, 

want vanaf gisteren 4 mei is zo’n masker verplicht op onder meer het openbaar vervoer. 

Met de heropening van de scholen zal de noodzaak nog toenemen. 

 

Vragen: 

1. Welke rol kregen de burgemeesters toegewezen in het organiseren van het 

bevoorraden van elke burger met 1 (liefst 2) mondmasker(s)? 

2. Welke stappen werden er tot nu toe in de provincie Antwerpen al gezet? 

 

Antwoord van de deputatie (15 mei 2020): 

 

Vraag 1: 

Welke rol kregen de burgemeesters toegewezen in het organiseren van het bevoorraden 

van elke burger met 1 (liefst 2) mondmasker(s)? 

 

Antwoord: 

Burgemeesters krijgen van de federale overheid en de gewesten op de eerste plaats de 

taak om te zorgen voor de correcte verdeling van het federaal en Vlaams bezorgde 

materiaal op hun grondgebied. Zij moeten erover waken dat in een eerste fase de filters 

en in een tweede fase de mondmaskers in goede staat tot bij de inwoners van hun 

stad/gemeente worden bezorgd. Behalve de federale en Vlaamse initiatieven, staat het 

burgemeesters vrij om zelf mondmaskers aan te kopen voor hun inwoners, al dan niet 

via het raamcontract van de provincie. Daarenboven heeft het leger ook een gunning 

geplaatst voor mondmaskers zonder filter. Zodra ook die geleverd zijn, zullen ze 

eveneens via de gemeenten worden bedeeld. 

 

Daarnaast fungeren de steden/gemeenten via de gemeentelijke distributiepunten als 

draaischijf voor de goede verdeling van persoonlijk medisch beschermingsmateriaal aan 

de individuele zorgverleners en -instellingen op hun territorium. 

 

 

Vraag 2: 

Welke stappen werden er tot nu toe in de provincie Antwerpen al gezet? 
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Antwoord: 

De deputatie heeft in zitting van 30 april 2020 het bestek voor 1,4 miljoen mondmaskers 

goedgekeurd, de lijst van aangeschreven bedrijven gevalideerd en beslist om ook 

offertes te aanvaarden van bedrijven die spontaan inschrijven. 

 

Er werd gekozen voor de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking 

als plaatsingsprocedure wegens dwingende spoed (artikel 42 §1, 1° b van de wet van 17 

juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten). 

 

Omwille van de hoogdringendheid werd het bestek reeds per e-mail verstuurd op 27 

april 2020 naar een lange lijst van mogelijke leveranciers. Daarnaast werd het bestek 

ook bekendgemaakt via de free market module van e-procurement, via het netwerk van 

sociale economie organisaties en via de provinciale website. 

 

Om alle steden en gemeenten in de provincie Antwerpen de kans te geven om voldoende 

mondmaskers te bestellen tegen redelijke prijzen en leveringstermijnen heeft de 

deputatie in zitting van 2 mei 2020 besloten de opdracht te gunnen aan verschillende 

leveranciers. Op 3 mei 2020 werd de lijst met geselecteerde leveranciers meegedeeld 

aan de gemeenten. 

 

De provincie treedt op als aankoopcentrale voor alle lokale besturen in de provincie 

Antwerpen en voor de externe provinciale entiteiten. De steden en gemeenten binnen de 

provincie Antwerpen kunnen op basis van deze raamovereenkomst rechtstreeks 

bestellingen plaatsen bij de gekozen leveranciers. Zij zijn dus zelf verantwoordelijk voor 

bestelling, opvolging en betaling van de leveringen en voor de verdeling van 

aangekochte mondmaskers onder de inwoners. Voor de provincie Antwerpen heeft deze 

overheidsopdracht geen financiële gevolgen. 

 

 

Schriftelijke vraag van 7 mei 2020 

van Rudy Sohier (PVDA) 

aan de deputatie 

over onveilige situatie fietsostrade 

 

De fietsOstrade F 1 wordt door fietsers zeer druk gebruikt. Zelfs in de lock-down periode 

telde de Fietsersbond tot 1700 recreatieve fietsers per dag. Nu het woon-werkverkeer 

per fiets door de versoepeling van de corona maatregelen herneemt, zullen nog meer 

fietsers gebruik maken van deze voortreffelijke infrastructuur. De fietsOstrade heeft haar 

succes ook te danken aan de inzet van de Provincie voor het oplossen van knelpunten 

zoals aan De Singel/ Posthofbrug. 

 

Maar er blijven nog onveilige knelpunten onopgelost.  Het meest dringende situeert zich 

op de fietsOstrade aan het knooppunt 10 op grondgebied Hove: de spoorwegbrug van de 

Groenstraat die fietsers moeten oversteken om vanuit de Jordaenslei in de straat van de 

Hoverheide te rijden richting Mechelen.  Ook in omgekeerde richting is het oversteken op 

de spoorwegbrug zeer oncomfortabel en zou ze in sommige omstandigheden gevaarlijk 

kunnen zijn. 

De rand (zie eerste foto) ligt onder een zachte hoek tov de rijrichting, als je uit de 

Jordaenslei komt. Dit is potentieel een gevaar om uit te glijden, daarom dat sommige 

fietsers dat stuk niet gebruiken en zich op de rijbaan begeven. 
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Gebreken van de weginfrastructuur voor fietsers aan knooppunt 10  

De rode tegels van de fietsstroken aan beide zijden van de spoorwegbrug liggen schots 

en scheef en de fietsstroken zijn erg smal. 

Er is geen rode wegmarkering voor fietsers bij het oversteken van de Groenstraat 

richting Hoverheide. Dit leidt tot bijna aanrijdingen tussen autoverkeer en fietsers. 

Het wegdek van de spoorbrug dat de fietsers moeten oversteken richting Jordaenslei 

bestaat uit kasseien die valpartijen kunnen veroorzaken. Bovendien is de 

verkeerssituatie voor fietsers onoverzichtelijk door het fietsverkeer op een fietspad in 

beide richtingen. 

 

Vragen 

 

1. Kan de Provincie zo spoedig mogelijk contact opnemen met de beheerder van de 

spoorbrug, Infrabel om hun plannen voor de volledige/gedeeltelijke heraanleg 

van het wegdek van de spoorbrug te kennen? 

2. Stemmen deze renovatieplannen overeen met de normen van fietsveiligheid die 

de Provincie voor een fietsOstrade stelt? 

3. Is op korte termijn een voorlopige herstelling/verbetering mogelijk van het 

wegdek? 

 

 

 

Antwoord van de deputatie (25 mei 2020): 

 

1. Kan de Provincie zo spoedig mogelijk contact opnemen met de beheerder 

van de spoorbrug, Infrabel om hun plannen voor de volledige/gedeeltelijke 

heraanleg van het wegdek van de spoorbrug te kennen? 

Gemeenten zijn wegbeheerder. Zij staan in voor onderhoud aan de weg, het fietspad en 

de voetpaden. Indien een situatie mogelijk gevaarlijk is (bv wanneer tegels losliggen), 

contacteer je best steeds de wegbeheerder rechtstreeks of via www.meldpuntwegen.be. 

De dienst Mobiliteit zal de gemeente Hove contacteren over de losliggende tegels. Een 

rode wegmarkering mag je alleen gebruiken bij fietsoversteken waarbij de fietser 

voorrang heeft. Dit is op dit moment niet het geval. 

 

2. Stemmen deze renovatieplannen overeen met de normen van 

fietsveiligheid die de Provincie voor een fietsOstrade stelt? 
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De provincie Antwerpen nam het initiatief om alle knelpunten op de fietsostrade F1 

tussen Antwerpen-Berchem en Mechelen-Nekkerspoel te inventariseren. De betrokken 

gemeenten zijn samengebracht in een stuurgroep waarbij de provincie het aanbod deed 

om de aanpak van knelpunten op de F1 te coördineren. Dit is ook al toegelicht in de 

raadscommissie Ruimte, Onderwijs en Mobiliteit. Op dit moment zijn de gesprekken met 

de gemeenten over de samenwerkingsovereenkomst rond de gezamenlijke aanpak van 

de knelpunten lopende. De dienst Mobiliteit (DMOB) deed al een offertevraag bij 2 

studiebureaus onder het lopende raamcontract voor het uitwerken, ontwerpen van de 

oplossingen voor de knelpunten. Ook de opmaak van vergunnings- en 

aanbestedingsdossiers behoort tot de taak van het studiebureau. Zodra de 

samenwerkingsovereenkomsten met de gemeenten goedgekeurd zijn, kunnen we 

overgaan tot de gunning van de studieopdracht. 

 

3. Is op korte termijn een voorlopige herstelling/verbetering mogelijk van het 

wegdek? 

De dienst Mobiliteit zal de gemeente Hove contacteren over de losliggende tegels. 

 

 

Schriftelijke vraag van 8 mei 2020 

van Jan Claessen (Vlaams Belang) 

aan de deputatie 

over inbreuken coronamaatregelen provinciale groendomeinen 

 

Door het coronavirus moet er sociale afstand worden gehouden. 

Een tiental provinciale groendomeinen waaronder het Mechelse Vrijbroekpark en het 

Deurnese Rivierenhof blijven onder deze voorwaarden geopend voor bezoekers. 

Wellicht hebben de domeinwachters en/of politie moeten tussenkomen in het 

respecteren van de opgelegde federale afstandsregels. 

 

Graag antwoord op volgende vragen: 

- Zijn er in onze groendomeinen inbreuken vastgesteld op deze maatregelen? Indien 

ja, om welke inbreuken gaat het precies en om hoeveel inbreuken gaat het per 

groendomein/park? 

- Indien er (gas)boetes werden geïnd, over hoeveel (gas)boetes gaat het en voor 

welke bedragen? 

- Welke extra maatregelen neemt de provincie om duidelijk te maken wat wel en 

niet mag in hun groendomeinen? 

 

Antwoord van de deputatie (26 mei 2020): 

 

Als antwoord op uw schriftelijke vraag van 8 mei, betreffende de aanpak van de 

maatregelen rond Corona-bestrijding in de provinciale groendomeinen, kunnen wij u het 

volgende meedelen:  

 

De bijzondere veldwachters en beheerders van onze provinciale Groendomeinen hebben 

de voorbije weken erg zware periodes gekend. Door de snelle opeenvolging van nieuwe 

maatregelen, nieuwe ingrepen, verstrengingen en in de meest recente weken, 

versoepelingen, was het voor hen niet makkelijk werken. Zij hebben hun werk echter 

standvastig en met veel overtuiging gedaan.  

 

In samenspraak met de gouverneur, en daarnaast vooral met de lokale burgemeesters 

en politiecommissarissen, werd telkens zo vlot en correct mogelijk ingespeeld op de 
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relatieve problemen en overlast die ontstonden door onder meer onduidelijkheden in 

nieuwe maatregelen. 

 

Het aantal bezoekers van de domeinen piekte daarenboven meermaals door de 

weersomstandigheden, waardoor het toepassen van de maatregelen niet evident was.  

 

De domeinwachters hebben zich voornamelijk toegelegd op het sensibiliseren, het 

informeren en het onthalen van de vele bezoekers. Zij waren de eerste aanspreekpunten 

voor burgers die zelf vaak ook zochten naar manieren om aangepaste maatregelen te 

interpreteren. 

Daarnaast waren onze medewerkers ook degene die aan de politiediensten de meest 

hardnekkige problemen signaleerden. De politie greep en grijpt dan in waar nodig. Als 

dusdanig is er geen streng repressief beleid gevoerd in de domeinen en werd er niet 

gegrepen naar het uitschrijven van pv’s en boetes.  

 

Het was enerzijds soms onmogelijk om elke problematische situatie ‘aan te pakken en 

op te lossen’, en anderzijds zijn er heel weinig situaties geweest waarin bezoekers 

werkelijk van slechte wil waren en de richtlijnen niet wilden naleven. Was dit toch het 

geval, dan werd de politie ingeschakeld. 

 

De ‘hot-spots’ (plekken waarbij een repressieve aanpak wel nodig bleek) waren parkings 

die bij de start van de maatregelen vaak te vol waren, grasvelden waar groepen sporters 

hardnekkig wilden blijven bijeen komen, en zitbanken, aangezien daar doorheen de 

voorbije weken niet echt duidelijkheid rond was.  

 

De meest voorkomende uitdagingen waren de parkings en de directe omgeving van 

provinciale domeinen. Hier werden regelmatig pv’s opgemaakt en boetes gegeven door 

politie, voornamelijk in situaties waarbij mensen toch met de wagen bleven komen, 

hoewel de verplaatsingen niet essentieel waren en de parkings afgesloten.  

 

De exacte cijfers daarover zitten bij lokale politiediensten en die kunnen niet door ons 

(noch de bijzondere veldwachters, noch de provinciale diensten en directies) worden 

ingezien. Maar de overgrote meerderheid van de vaststellingen in de domeinen zelf, kon 

worden opgelost met goede informatie en verduidelijkende dialogen. De groep mensen 

die hardnekkig de maatregelen negeren, is toegenomen. Hierdoor kan de aanpak wel 

enigszins wijzigen.  

 

Tenslotte bleken de pieken in onze parken en domeinen tijdens het goede weer vooral 

een indicatie dat ons aanbod goed gekend is en als aantrekkelijk, kwaliteitsvol en 

belangrijk wordt beschouwd. Maar het is ook zo dat er in sommige regio’s een te gering 

of weinig bekend aanbod van openbaar groen is, waardoor er een te grote concentratie 

van parkbezoekers ontstond. 

 

 

Schriftelijke vraag van 22 mei 2020 

van Isabelle Vrancken (N-VA) 

aan de deputatie 

over dorpenbeleid 

 

In het bestuursakkoord lezen we over het dorpenbeleid. Met dit dorpenbeleid wordt 

maatwerk beloofd, met voor elk dorp andere uitdagingen en opportuniteiten. 

Voorbeelden zijn nieuwe woonvormen zoals co-housing, het versterken van de lokale 
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economie, het verbeteren van de basismobiliteit, … De provincie wenst hiervoor een 

billijke vergoeding aan te bieden aan de lokale besturen om de veerkracht van de dorpen 

te verstevigen. Deze vergoeding zal afhankelijk worden gemaakt van de geboden 

dienstenverlening. In het kader van het dorpenbeleid kunnen de lokale besturen ook 

beroep doen op ervaren dorpsadviseurs, voorlopig a rato van maximaal 7 dorpen per 

jaar. 

Ondertussen worden de gemeenten bezocht en krijgen zij meer toelichting over het 

dorpenbeleid. In januari 2020 werd onder andere de gemeente Aartselaar bezocht. 

Mijn vragen omtrent dit dorpenbeleid zijn als volgt: 

1. Inmiddels is het dorpenbeleid geen “pilootproject” meer en hangt er een 

aanzienlijke kost aan vast als de gemeenten hierop willen intekenen van in totaal 

al snel 17.000 euro (opstart, actieplan, opvolging actieplan,…). Maakt de 

deputatie zich geen zorgen dat dit aanzienlijk bedrag door veel gemeenten niet 

meer kan gedragen worden, aangezien de voorstelling gebeurt ná het vastleggen 

van de BBC en de meerjarenplanning van de gemeenten? 

2. Was het dorpenbeleid, toen dit nog wel een pilootproject was, gratis of aanzienlijk 

goedkoper? Indien goedkoper, over welke bedragen spreken we dan? 

3. Indien ja, in welke gemeenten werd het dorpenbeleid voorgesteld toen het nog 

beschikbaar was in deze goedkopere formule, en hoe werden deze geselecteerd? 

4. Indien ja, welke gemeenten hebben ingetekend op deze goedkopere formule? 

5. Indien ja, wat is de output geweest van dit dorpenbeleid bij de betrokken 

gemeenten? Wat leverde dit op voor de participerende gemeenten? Is er een lijst 

van initiatieven die hieruit voortvloeien? 

6. Ik heb begrepen dat er met een jaarkalender gewerkt wordt, waarin in mei en in 

het najaar bekeken wordt welke gemeenten intekenen en er vervolgens het 

jaarprogramma wordt opgemaakt. Aangezien het nu eind mei is, vraag ik graag 

welke gemeenten ingetekend hebben en voor welke projecten? 

 

Antwoord van de deputatie (9 juni 2020): 

 

Voor het dorpenbeleid situeert de provinciale dienstverlening zich op verschillende 

vlakken afhankelijk van de fase. De eerste fase bestaat uit een analyse van het dorp en 

een participatietraject met de dorpsbewoners. De resultaten van analyse en 

participatietraject worden gebundeld tot een dorpsvisie. In een tweede fase wordt de 

dorpsvisie vertaald naar een actieplan dat vervolgens ook uitgevoerd wordt. 

Bij de kost van 17.000 € voor het gemeentebestuur valt het volgende te overwegen.  

 

De prijs wordt gespreid over de tijd. Indien een bestuur 1 traject kiest, betaalt het 

5.800 € voor fase 1. Deze fase duurt ongeveer 10 maanden. Vervolgens zal het in jaar 2 

betalen: 1.250 € (opmaak actieplan) en 5.000 € voor een eerste jaar coördinatie 

actieplan. Het jaar nadien betaalt het bestuur weer 5.000 € voor een volgend jaar 

coördinatie actieplan. Deze spreiding van de kosten is al afgesproken met 

gemeentebesturen die in het traject zijn gestapt (zoals Mol en Ranst). Dit maakt dat 

gemeentebesturen ook sneller met budgetten uit de meerjarenbegroting kunnen 

schuiven. 

 

FASE 1: analyse-participatie-dorpsvisie 

1 traject 5 800,00 € 

2 trajecten 10 000,00 € 

3 trajecten 15 000,00 € 

4 trajecten 18 000,00 € 
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FASE 2:    

A) ACTIEPLAN 

 1 traject 1 250,00 € 

2 trajecten 2 500,00 € 

3 trajecten 3 750,00 € 

4 trajecten 5 000,00 € 

B) COORDINATIE ACTIEPLAN (per jaar) 

1 traject 5 000,00 € 

2 trajecten 9 000,00 € 

3 trajecten 13 500,00 € 

4 trajecten 14 500,00 € 

FASE 1+2 (2 jaar) 

 TOTAAL 1 traject 17 050,00 € 

TOTAAL 2 trajecten 30 500,00 € 

TOTAAL 3 trajecten 45 750,00 € 

TOTAAL 4 trajecten 52 000,00 € 

 

Het gemeentebestuur betaalt een fractie van het totale bedrag: meer bepaald de helft 

van de loonkosten van de participatiemedewerker van RURANT. De andere helft van de 

loonkost van de participatiemedewerker en ook de loonkost van de medewerker van de 

provincie wordt door de provincie gedragen. Een gemeentebestuur krijgt gedurende een 

drietal jaren twee medewerkers (deeltijds) ter beschikking voor een fractie van de reële 

kostprijs. 

 

Verschillende gemeentebesturen hebben in de loop van dit voorjaar – dus na de opmaak 

van de meerjarenbegroting - (wel pre-corona) aangegeven interesse te hebben in dit 

project: Nijlen, Kalmthout, Ravels, Bornem, Herentals, Hulshout (voor de coördinatie van 

het actieplan) … Dit betekent dat voor hen de prijs niet onoverkomelijk blijkt te zijn. 

 

In mei ontvingen we aanvragen van 3 gemeenten, namelijk Kalmthout, Ravels en Lier. 

In Kalmthout (Achterbroek) en Lier (Koningshooikt) gaan de trajecten in september van 

start. Weelde-Statie (Ravels) volgt, op vraag van de gemeente, in januari. In Hulshout 

start de opmaak van het actieplan in juli. Met de overige gemeenten wordt contact 

gehouden, met oog op dorpentrajecten in de volgende jaren. 

 

Naast voorgenoemde trajecten lopen in de zomer en najaar van 2020 ook –reeds eerder 

aangevraagde- trajecten in Ranst (Ranst en Emblem), Lille (Poederlee en 

Wechelderzande) en Mol (centrum en Gompel). In de volgende jaren staan ook alle 

andere dorpen van de gemeente Mol op de planning. 

 

Tijdens de pilootfase, die gefinancierd werd vanuit het PDPO-project ‘Veerkrachtige 

dorpen’, was het veerkrachtige dorpentraject niet-betalend voor het gemeentebestuur 

omdat we toen nog moesten proefdraaien. De UA had immers een methodiek ontwikkeld 

die vooraleer deze kon geïmplementeerd worden, best uitgetest werd in enkele 

gemeenten. Hierbij moet opgemerkt worden dat tijdens deze pilootfase uitsluitend fase 1 

(5800 €) werd uitgevoerd. 

 

Gemeentebesturen moesten alleen betalen voor de uitvoering van de quickwin (zoals dat 

nu nog steeds het geval is). Bij de uitvoering van het actieplan kunnen gemeenten 

gebruik maken van de plattelandssubsidies (de PDPO-maatregelen Platteland+, 

Omgevings-kwaliteit en LEADER). 
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Voor de selectie van de dorpen in het pilootproject zijn een aantal gemeenten 

aangesproken die via verschillende contacten hadden aangegeven dat ze worstelen met 

een aantal zaken die we wilden aanpakken in een dorpenbeleid.  

 

- Heist-op-den-berg: had samen met Innovatiesteunpunt een PDPO-projectvoorstel 

ingediend voor een vorm van dorpenbeleid, net op hetzelfde moment als waarop de 

Provincie zou starten met een dorpenbeleid. Zo is deze partner aangemeld.  

- Hulshout: deel van het Merode gebied. De Provincie had (en heeft) daar een aantal 

projecten lopen. 

- Essen: het gemeentebestuur had een plattelandssubsidiedossier ingediend om aan 

dorpsvernieuwing te doen met daaraan een participatietraject gekoppeld. Wij hebben 

voorgesteld om eerst met ons traject aan de slag te gaan.  

- Laakdal: het gemeentebestuur had een plattelandssubsidiedossier ingediend om een 

oude toneelzaal om te bouwen tot een multifunctionele ontmoetingsruimte in het 

kader van de vernieuwing van de dorpskern van Groot-Vorst. Ook daar was een 

participatieluik aan gekoppeld en ook daar hebben we voorgesteld om via het 

dorpentraject te werken. 

De output per dorp is een dorpsvisie die opgesteld is in het participatietraject met de 

deelnemende inwoners van die dorpen.  

- Booischot: ‘Veerkrachtig Booischot 2030’  

- Schriek: ‘Toonmoment Veerkrachtig Schriek’ 

- Heist-Goor: ‘Ontdekkingsmoment Heist-Goor’  

- Essen: ‘Evaluatiesessie Veerkrachtig Heuvelplein’   

- Groot-Vorst (Laakdal): ‘Slotmoment Veerkrachtig Groot-Vorst’  

Hulshout: het eindrapport staat nog niet on-line. Het slotmoment werd uitgesteld 

wegens de Covid-19 epidemie.  

(Het eindrapport van 72 blz is op te vragen bij de griffie.) 

 

 

Schriftelijke vraag van 9 juni 2020 

van Ilse Van Dienderen (Groen) 

aan de deputatie 

over regels vergunbaarheid kippenstallen agrarisch gebied 

 

De deputatie heeft de bevoegdheid om vergunningen af te leveren voor: 

 inrichtingen met plaatsen voor meer dan 20.000 kippen, stuks pluimvee of 

gevogelte ouder dan 1 week 

 inrichtingen voor intensieve pluimveehouderij met meer dan 40.000 plaatsen voor 

pluimvee. 

Beide zijn zgn. klasse 1 inrichtingen. 

 

Deze schriftelijke vraag peilt naar de regels die dienen gevolgd bij het toekennen van 

een vergunning. 

1/ Afstandsregels: 

Ik lees in de brochure van het dept. Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid 

(https://lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/64-huisvesting-

vleeskippen.pdf)   

Voor pluimveehouderijen met meer dan 60.000 dieren, zijn de afstandsregels aangepast. 

Dergelijke bedrijven moeten meer dan 150 waarderingspunten scoren en moeten dan (in 

agrarisch gebied) minstens 225 (meer dan 200 punten en niet meer dan 80.000 dieren) 

https://veerkrachtigedorpen.be/dorpinactie/veerkrachtig-booischot-2030/
https://veerkrachtigedorpen.be/evenement/toonmoment-veerkrachtig-schriek/
https://veerkrachtigedorpen.be/evenement/ontdekkingsmoment-heist-goor/
https://veerkrachtigedorpen.be/evenement/evaluatiesessie-veerkrachtig-heuvelplein/
https://veerkrachtigedorpen.be/evenement/3285/
https://lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/64-huisvesting-vleeskippen.pdf
https://lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/64-huisvesting-vleeskippen.pdf
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tot 300 m (151-200 punten en meer dan 80.000 dieren) afstand vertonen ten opzichte 

van woon- en natuurgebieden.” (p14) 

 

Welke afstandsregels t.a.v. vergunde bebouwing gelden voor een bedrijf met een 

vergunning van 80.000 braadkippen? Hoe worden deze afstandsregels bepaald? 

Waarvan zijn deze afstandsregels afhankelijk? 

 

2/ Aantal dieren die per stal, per oppervlakte-eenheid mogen gehuisvest worden: 

De vergunning wordt afgeleverd met vermelding van aantal dieren. 

De huisvestingsregels worden vastgesteld op basis van een Europese richtlijn (Europese 

Richtlijn 2007/43/EG VAN DE RAAD van 28 juni 2007 tot vaststelling van 

minimumvoorschriften voor de bescherming van vleeskuikens is gepubliceerd op 12 juli 

2007). Deze bepaalt hoeveel ‘kg’ pluimvee per m2 gehouden mag worden: 

Samenvatting (p8 van dezelfde brochure): 

< 33 kg/m²: voldoen aan basisvoorwaarden 

> 33 kg/m² en < 39 kg/m²: voldoen aan bijkomende voorwaarden 

> 39 kg/m² en < 42 kg/m²: voldoen aan alle voorwaarden 

Er worden meer voorwaarden opgelegd naargelang de dichtheid aan dieren toeneemt. 

 

Vraag stelt zich nu hoe een bedrijf met een vergunning van 80.000 stuks pluimvee zich 

aan deze regels dient te houden. 

 

 Hoeveel stallen dient het bedrijf te hebben? Is het vergunbaar 1 stal van 80.000 

stuks te hebben? 

 Wat is de oppervlakte stal die voorzien dient te worden voor deze 80.000 stuks? 

M.a.w. hoe groot dient de binnenoppervlakte van de stallen te zijn om 80.000 

stuks pluimvee rechtsgeldig te kunnen houden? 

 Als er meerdere stallen vergund worden, hoe wordt dan het aantal vergunbare 

kippen per stal bepaald? Specifieert de vergunning een max. aantal dieren per 

stal? 

 Hoeveel dieren mogen gehuisvest worden per m2? De EU-richtlijn drukt de 

bezetting uit in kg/m2. Kan u me een overzicht geven van aantal dieren per 

gewichtsklasse die per m2 mogen gehouden worden? Dus bv. Zonder bijkomende 

voorwaarden kunnen 33kg ‘kip’ per m2 gehouden worden. Klopt de redenering 

dan dat er 13 kippen à 2,5kg / m2 mogen gehouden worden? 

 Wie houdt het toezicht op het aantal dieren per m2? 

 Welk gewicht van de kip (na 5 en 6 weken) wordt gehanteerd bij het berekenen 

van het aantal kippen dat vergund mag worden? 

 Wordt in bestaande milieuvergunningen/omgevingsvergunningen rekening 

gehouden met het feit dat mestkippen door genetische selectie 45 a 50 gram per 

jaar zwaarder worden (en dat dus het aantal te vergunnen dieren zou moeten 

dalen, omdat het gewicht stijgt)? 

 Is het mogelijk een milieuvergunning/omgevingsvergunning te laten herzien 

indien blijkt dat door het aantal vergunde kippen de wetgeving niet nageleefd kan 

worden? 

 

 

Antwoord van de deputatie (3 juli 2020): 

 

In antwoord op uw schrijven m.b.t. de regels van de vergunbaarheid van kippenstallen 

in agrarisch gebied vindt u hieronder de gevraagde informatie. 
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1. Afstandsregels 

 

Voor pluimveestallen gelden enerzijds de verbodsbepalingen van artikel 5.9.5.3 §§1-3 

van Vlarem II. Conform die bepalingen geldt er een verbod voor het exploiteren van de 

volgende inrichtingen die één of meerdere pluimveestallen omvatten: 

 

Ligging Aantal dieren 

geheel of gedeeltelijk gelegen in een 

waterwingebied en/of een 

beschermingszone type I, II of III 

ongeacht het aantal 

geheel gelegen in gebied ander dan 

woongebieden met landelijk karakter of 

agrarische gebieden 

gezamenlijk meer dan 2.000 stuks 

pluimvee 

geheel gelegen in een gebied ander dan 

agrarische gebieden 

gezamenlijk meer dan 10.000 stuks 

pluimvee 

 

Een pluimveebedrijf dat stallen omvat met plaatsen voor in totaal 80.000 stuks pluimvee 

is gelet op voorgaande enkel mogelijk in agrarisch gebied. Voor dergelijke inrichtingen 

gelden de afstandsregels zoals opgenomen in artikel 5.9.5.3 §5 van Vlarem II. 
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Conform artikel 5.9.5.3 §5 van Vlarem II dient tussen elke stal en/of opslag van dierlijke 

mest of mengmest van een inrichting, gelegen in een agrarisch gebied enerzijds en elk 

op het gewestplan aangegeven woonuitbreidingsgebied, natuurgebied met 

wetenschappelijke waarde of natuurreservaat, bosreservaat, gebied voor 

verblijfsrecreatie en woongebied ander dan woongebieden met een landelijk karakter 

anderzijds, dient in functie van het aantal stuks pluimvee dat in de inrichting wordt 

Omschrijving Punten 

1) Stalsystemen:    

a) strooiselvloer (droge mest);   60 

b) roostervloer (dunne mest);   20 

c) batterij zonder geforceerde mestdrogerij;    

- open mestopslag onder de batterij;   20 

- regelmatige mestafvoer naar een afgesloten put;   40 

- dagelijkse mestafvoer naar een afgesloten put;   80 

d) batterij met geforceerde mestdroging door middel van ventilatoren, 

plafondwaaiers of een vergelijkbaar systeem (bv deeppit- of highrisestal 

kanalenstal mestbandbatterij met mestdroging)   110 

e) ammoniakemissie-arme stal   110 

2) Stalverluchtingssysteem:    

a) Mechanische verluchtingssystemen aangesloten op een installatie ter 

bestrijding van geurhinder;   110 

b) Mechanische verluchtingssystemen niet aangesloten op een installatie ter 

bestrijding van geurhinder;    

1° Met vertikale uitstoot:    

a) uitlaatopening 0,5 m of meer boven de nok    

 - zonder pet   50 

 - met pet   30 

 b) uitlaatopening minder dan 0,5 m boven de nok    

 - zonder pet 40 

 - met pet  20 

2° Met zijdelingse uitstoot;  10 

c) Natuurlijke verluchtingssystemen   

1° zonder afdekking (open nok - trekschouw);  20 

2° met afdekking;  10 

3) Opslag dierlijk mest   

- geen opslag van mest (onmiddellijke afvoer); 50 

- gesloten opslag;  40 

- eenvoudige afdekking;  30 

- open opslag, open mestgoten  0 
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gehouden en van het aantal waarderingspunten, ten minste de volgende afstand te 

bestaan: 

 

Waarderingspunten 

toegekend aan de 

inrichting 

Vereiste minimumafstand in m bij aantal stuks pluimvee 

≤ 5.000 

van 

5.001 

tot 

10.000 

van 

10.001 

tot 

20.000 

van 

20.001 

tot 

40.000 

van 

40.001 

tot 

60.000 

van 

60.001 

tot 

80.000 > 80.000 

< 75 100 150 200 300 400 verbod verbod 

75 -150 75 100 150 225 300 verbod verbod 

151 -200 50 75 100 150 200 250 300 

> 200 50 75 100 150 200 225 250 

 

De afstandsregels gelden niet ten opzichte van ‘vergunde bebouwing’, maar ten opzichte 

van bestemmingen conform de ruimtelijke plannen. Ten aanzien van (woningen in) 

agrarisch gebied of woongebied met landelijk karakter gelden er bijvoorbeeld geen 

afstandsregels. 

 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat een inrichting met plaatsen voor in totaal 80.000 

slachtkuikens minimaal moet beschikken over 151 waarderingspunten om in aanmerking 

te komen voor vergunning. De waardering wordt toegekend in functie van de conceptie 

van de stal (stalsysteem en stalverluchtingssysteem) enerzijds en van de wijze 

mestopslag anderzijds en wordt uitgedrukt in punten, als volgt (cf. artikel 5.9.5.1 §1 van 

Vlarem II): 

 

In geval de inrichting meerdere pluimveestallen omvat, wordt overeenkomstig artikel 

5.9.5.2 van Vlarem II aan alle pluimveestallen behorende tot de inrichting gezamenlijk 

een aantal waarderingspunten "Wp" toegekend als het gewogen gemiddelde van de 

waarderingspunten van de individuele stallen (Wst), als volgt: 

 

 
 

waarin: 

- (Wstn x Pstn) = de som van de producten van het aantal waarderingspunten per 

pluimveestal met het aantal stuks pluimvee dat in de overeenstemmende 

pluimveestal kan gehouden worden; 

-  Pstn = het totale aantal stuks pluimvee dat in alle pluimveestallen behorende 

tot de inrichting kan worden gehouden. 

 

Bij bovenstaande bespreking dienen de volgende kanttekeningen te worden gemaakt: 

- De inplantingsregels (verbods- en afstandsregels) zijn niet van toepassing op een 

bestaande inrichting of op de toegelaten verandering eraan als die het recht tot 

exploitatie, verkregen uit een verleende vergunning of melding, verhinderen, en 

bij hernieuwing van die vergunning (artikel 3.2.1.1 van Vlarem II). 

- De inplantingsregels zijn niet van toepassing op de verandering van een 

bestaande inrichting die beperkt is tot maximaal 100% van de exploitatie die op 1 

januari 1993 was toegelaten (artikel 3.2.2.2, 1ste lid van Vlarem II). 
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- De inplantingsregels waarvan de toepassing louter het gevolg is van een wijziging 

van de indelingslijst of van de plannen van aanleg of ruimtelijke 

uitvoeringsplannen, gelden niet voor de verandering van de bestaande inrichting 

die beperkt is tot maximaal 100% van de exploitatie die op de datum van de 

inwerkingtreding van de wijzigende bepalingen was toegelaten (artikel 3.2.2.2, 

2de lid van Vlarem II). 

 

 

2. Stalbezetting 

 

De exploitant stelt de aanvraag op. Hij kan inzake de huisvesting opteren voor grotere of 

kleinere stallen. Aanvragen voor 80.000 stuks pluimvee kunnen dan ook betrekking 

hebben op 1 of meerdere stallen. De beoordeling houdt rekening met de milieu-impact, 

maar er wordt ook gekeken naar de ruimtelijke inplanting en of deze al dan niet 

inpasbaar en aanvaardbaar is.  

 

Het aantal dieren per stal dient te worden opgegeven en ingetekend. Het plan hoort bij 

de vergunning en bij goedkeuring moet het project overeenkomstig het plan bij de 

vergunning worden uitgevoerd. Het maximale aantal dieren dat op de inrichting mag 

worden gehouden, staat vermeld in de vergunning. De exploitant mag dat maximum hoe 

dan ook niet overschrijden en dient bovendien rekening te houden met de maximale 

bezetting zoals opgenomen in de richtlijn 2007/43/EG van de Raad van de Europese 

Unie van 28 juni 2007 tot vaststelling van minimumvoorschriften voor de bescherming 

van vleeskuikens. 

 

Standaard bedraagt de maximale bezetting 33 kg/m², maar deze kan toenemen indien 

er aan bijkomende voorwaarden wordt voldaan. Die zijn opgenomen in de bijlagen II en 

V van de vermelde richtlijn en hebben voornamelijk betrekking op het garanderen van 

het welzijn van de dieren en het beperken van de mortaliteit (stalverluchting, koel- en 

verwarmingssystemen, met inbegrip van de controle op de goede werking), maar zijn 

ook deels administratief van aard (ter beschikking houden van allerhande documenten 

over de stallen (ventilatiesysteem, vloertype) en de bedrijfsvoering (voeder- en 

watervoorziening)). 

 

Hoeveel dieren er per m² mogen worden gehuisvest, is dus afhankelijk van (1) de 

voorschriften waaraan de inrichting voldoet (cf. supra) en (2) het individuele gewicht 

van de gehuisveste dieren. Dat laatste neemt toe naarmate de dieren groeien. 

Eendagskuikens hebben een gewicht van ca. 40 gram, het slachtgewicht bij een 

volledige cyclus van 6 weken bedraagt gemiddeld ongeveer 2,5 kg. De maximale 

bezetting mag op geen enkel moment worden overschreden, wat impliceert dat er op het 

einde van een cyclus van 6 weken, bij een maximale bezetting van 33 kg/m², inderdaad 

maximaal 13 kippen per m² stalvloer mogen worden gehuisvest. 

 

Louter kijken naar het slachtgewicht en de oppervlakte stalvloer leidt doorgaans tot de 

conclusie dat er niet aan de maximale bezettingsgraad kan worden voldaan, aangezien 

men daarbij voorbijgaat aan de mortaliteit die zorgt voor vroegtijdige uitval (3-4%) en 

het feit dat het in de hedendaagse slachtkuikenhouderij een gangbare praktijk is om een 

gedeelte van de toom tussentijds (na ca. 5 weken) uit te laden en af te voeren voor de 

slacht. Er bestaat immers een markt voor zowel de minder zware als voor de zwaardere 

kippen.  

 

De exploitant dient overeenkomstig de geldende regelgeving op eender welk moment  
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aan de norm inzake de maximale bezetting (33, 39 of 42 kg/m²) te voldoen. Het 

maximale aantal dieren dat in de vergunning staat vermeld, doet daaraan geen afbreuk. 

Indien de exploitant 80.000 slachtkuikens wenst te houden en die wenst af te mesten tot 

een eindgewicht van 2,5 kg, dient (rekening houdend met een mortaliteit van 3%) 

minimaal de volgende oppervlakte stalvloer beschikbaar te zijn: 

- ca. 5.880 m² bij een bezetting van 33 kg/m²; 

- ca. 4.975 m² bij een bezetting van 39 kg/m²; 

- ca. 4.620 m² bij een bezettingsgraad van 42 kg/m². 

 

Bij de beoordeling van een vergunningsaanvraag wordt echter geen rekening gehouden 

met het gewicht dat de kippen zouden kunnen bereiken en dus ook niet met de gevolgen 

van genetische selectie. De normen inzake maximale bezetting zijn bindend. Zwaardere 

kippen betekent minder kippen per m². Indien de vereiste oppervlakte niet ter 

beschikking is, zal men dan ook de cyclus met minder kippen moeten starten (ook al laat 

de vergunning het houden van meer dieren toe) of zal minstens een deel van de toom 

vroegtijdig moeten worden uitgeladen.  

Dat betreft een keuze van de exploitant die voornamelijk zal worden beïnvloed door 

economische afwegingen. Die moeten bij de beoordeling van de 

omgevingsvergunningsaanvraag echter niet in overweging worden genomen en die 

keuze heeft dan ook geen invloed op het voorwerp van de vergunning. 

 

Het voorwerp van een vergunning kan op eender welk moment op vraag van de 

exploitant worden herzien. Bij het verstrijken van elke geldigheidsperiode van twintig 

jaar van een omgevingsvergunning van onbepaalde duur, kan ook het ‘betrokken 

publiek’ een verzoek indienen tot bijstelling van het voorwerp van de 

omgevingsvergunning. Zoals hierboven reeds werd toegelicht, is het aantal dieren dat 

overeenkomstig de vergunning mag worden gehouden echter geenszins een vrijbrief 

voor het niet naleven van de geldende normen inzake maximale bezetting. 

 

Het toezicht op de naleving van beide voorschriften is een handhavingskwestie. De 

provincie heeft geen handhavingsbevoegdheid op ingedeelde inrichting. Voor inrichtingen 

van klasse 1 is de afdeling Handhaving van het departement Omgeving bevoegd voor 

het toezicht op de naleving van de vergunning en de daarin opgelegde voorwaarden. De 

voorschriften inzake dierenwelzijn worden gehandhaafd door de Inspectiedienst 

Dierenwelzijn van het departement Omgeving. 

 

Indien bij een inspectie inbreuken worden vastgesteld, kan de toezichthouder 

dwangmaatregelen opleggen. In eerste instantie zal daarbij worden getracht om de 

situatie te remediëren. Indien aan de aanmaningen geen of onvoldoende gevolg wordt 

gegeven of indien de inbreuken een acuut gevaar inhouden, kan men overgaan tot het 

stilleggen van de activiteiten. Overeenkomstig artikel 92 van het 

Omgevingsvergunningendecreet kan de bevoegde overheid, vermeld in artikel 15, de 

omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit 

volledig of gedeeltelijk schorsen of geheel of gedeeltelijk opheffen als de algemene, de 

sectorale of de bijzondere milieuvoorwaarden niet worden nageleefd.  
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Schriftelijke vraag van 10 juni 2020 

van Koen Anciaux (Open Vld) 

aan de deputatie 

over subsidies budgetten rekening 

 

1. Hoe groot is het totale budget dat de Provincie in 2020, 2021 en 2022 voorziet? 

 Graag bijkomend een opsplitsing per departement, APB of vzw. 

 Gelieve erbij te vermelden of de subsidies gekoppeld zijn aan een 

samenwerkingsprotocol of convenant of subsidiereglement. 

2. Gelieve dezelfde informatie volgens de rekeningresultaten te bezorgen voor het 

jaar 2019. 

 

Antwoord van de deputatie (3 juli 2020): 

 

In volgende tabel vindt u het totale budget aan subsidies zoals voorzien voor 2020, 2021 

en 2022. Voor het jaar 2019 betreft het de rekeningcijfers. De cijfers worden opgesplitst 

per departement. 

 

Rek 2019 MJP 2020 MJP 2021 MJP 2022

DESE - Departement Economie, Streekbeleid en Europa 5.876.513 8.297.297 8.447.987 8.870.081

DLM - Departement Leefmilieu 2.557.510 2.625.687 2.733.364 2.841.695

DLOG - Departement Logistiek 262.279 354.208 321.600 321.600

DMCO - Departement Mens, Communicatie en Organisatie 712.234 548.982 508.124 466.766

DOE - Departement Ontwikkeling en Educatie 1.053.530 1.160.000 1.175.000 1.175.000

DREM - Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit 1.781.484 2.015.336 2.006.675 1.998.041

DVT - Departement Vrije Tijd 2.146.861 2.825.261 2.788.166 2.831.930

Totaal subsidies 14.390.412 17.826.771 17.980.916 18.505.113  
 

Daarnaast zijn er ook enkele APB’s die subsidies uitkeren. In volgende tabel werden deze 

per APB uitgesplitst. Voor 2019 betreft het de rekeningcijfers, voor 2020-2022 zijn dit de 

cijfers zoals voorzien in het meerjarenplan. 

 

Rek 2019 MJP 2020 MJP 2021 MJP 2022

TPA - Toerisme Provincie Antwerpen 248.338 266.216 184.300 180.500

PIH - Prov. Instituut voor Hygiëne 35.000 70.000 35.000 0

PSES - Prov Secretariaat Europese Structuurfondsen 1.787.262 1.180.766 1.204.322 1.228.471

Totaal subsidies uitgekeerd door APB's 2.070.600 1.516.982 1.423.622 1.408.971  
 

In de bijlage kan u verdere detail vinden en een indicatie om welke soort subsidie het 

gaat. 
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 Bijlage:  subsidielijst voor Rekening 2019 en Meerjarenplan 2020, 2021 en 

2022.  

 

 Volgende subsidies worden door de binnendiensten uitgekeerd. Na de omschrijving 

staat een letter vermeld: (W)=wettelijke subsidie; (N)=Nominatieve subsidie; 

(V)=Verdeelkrediet; (R )=Reglementsubsidie 

 

 

Rek 2019 MJP 2020 MJP 2021 MJP 2022

DESE - Departement Economie, Streekbeleid en Europa 5.876.513 8.297.297 8.447.987 8.870.081

Project steun gemeente Baarle-hertog (N) 37.190 37.190 37.190 37.190

Projectsubsidie Vlaams-Nederlandse Delta aan de provincie Noord-Brabant (N) 25.000 25.000 25.000 25.000

Subsidie aan AgriBevents (N) 0 2.500 0 0

Subsidie aan de POM (N) 1.702.775 2.087.775 1.925.531 1.964.026

Subsidie aan de Provinciale landbouwkamer (N) 25.000 25.000 25.000 25.000

Subsidie aan de VZW Proefcentrum Hoogstraten (N) 81.975 81.975 81.975 81.975

Subsidie aan de VZW Proefstation voor de groenteteelt (N) 81.975 81.975 81.975 81.975

Subsidie aan het Coördinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt (N) 0 6.000 0 0

Subsidie aan nv VITO (N) 100.000 100.000 100.000 100.000

Subsidie aan Proefstation voor werking Aghrant (N) 0 75.000 75.000 75.000

Subsidie aan UA voor beleidsvoorbereidend en fundamenteel onderzoek (N) 225.000 225.000 225.000 225.000

Subsidie aan UA voor uitwisseling studenten Talen met de provincie Shaanxi China (N) 48.000 48.000 48.000 48.000

Subsidie aan VILT (N) 12.400 12.400 12.400 12.400

Subsidie aan vzw Boeren op een Kruispunt (N) 10.000 10.000 10.000 10.000

Subsidie aan VZW Groene Zorg (N) 30.000 45.000 45.000 45.000

Subsidie aan vzw het GielsBos (N) 678.400 678.400 678.400 678.400

Subsidie aan vzw Landbode (N) 1.490 1.490 1.490 1.490

Subsidie aan vzw RURANT (N) 200.000 200.000 204.000 208.080

Subsidie aan Werkers Agro-bedrijfshulp (N) 50.000 50.000 50.000 50.000

Subsidie Dorpen-subsidies RURANT (N) 0 75.000 191.250 273.000

Subsidie met betrekking tot arbeidsmarkt (V) 0 334.000 609.000 1.000.000

Subsidie met betrekking tot arbeidszorg (R) 0 286.000 286.000 286.000

Subsidie onderwijsflankerend beleid (V) 0 168.048 47.761 45.530

Subsidie voor aanmoediging van bedrijfspluimveehouderij (N) 2.300 2.300 2.300 2.300

Subsidie voor initiatieven van duurzame landbouw (R) 49.500 63.270 50.000 50.000

Subsidie voor Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen (N) 0 91.000 91.000 0

Subsidie Zorgeconomie (R) 161.662 300.000 300.000 300.000

Subsidiëring economie, innovatie en internationale samenwerking (V) 602.500 753.661 753.661 753.661

Subsidiëring van projecten in de sociale economie (R) 427.715 530.000 530.000 530.000

Subsidiëring van projecten voor plattelandsontwikkeling (N) 662.054 561.987 662.054 662.054

Subsidiëring van projecten voor plattelandsontwikkeling (V) 50.000 140.326 0 0

Subsidies met betrekking tot wonen (R) 152.577 600.000 700.000 700.000

Subsidies met betrekking tot wonen (V) 75.000 75.000 75.000 75.000

Verdeelkrediet inclusieve economie (V) 200.000 340.000 340.000 340.000

Verdeelkrediet Streekbeleid (V) 184.000 184.000 184.000 184.000

DLM - Departement Leefmilieu 2.557.510 2.625.687 2.733.364 2.841.695

Klimaatsubsidies (R ) 158.660 0 0 0

Subsidie aan Regionale Landschappen en Bosgroepen (V) 1.628.327 1.808.873 1.916.550 2.024.881

Subsidie ter ondersteuning van de werking van vogelopvangcentra in de provincie Antwerpen (V) 10.000 20.000 20.000 20.000

Subsidie voor leefmilieuprojecten (V) 710.523 726.814 726.814 726.814

Subsidie voor Leerstoel SDG aan Universiteit Antwerpen/AMS (N) 50.000 70.000 70.000 70.000

DLOG - Departement Logistiek 262.279 354.208 321.600 321.600

Onderhoud en herstelling van de gebouwen van de erkende erediensten (W) 105.000 85.000 85.000 85.000

Subsidie aan de kerkfabriek O.L.V.-Kathedraal voor de klimatisatie en de brandverzekering en subsidie 

kathedraal Mechelen brandverzekering (N) 40.721 150.608 118.000 118.000

Subsidie aan de stad Antwerpen voor onderhouds- en herstellingskosten topsporthal (N) 116.559 118.600 118.600 118.600

DMCO - Departement Mens, Communicatie en Organisatie 712.234 548.982 508.124 466.766

Subsidie aan de vereniging van vlaamse provincies (N) 223.256 222.781 223.281 223.281

Subsidie aan de vriendenkring ere & gewezen provincieraadsleden (N) 5.000 5.000 5.000 5.000

Subsidie aan politieke fracties in de raad (R) 61.345 64.000 64.000 64.000

Subsidie aan politieke partijen vertegenwoordigd in de provincieraad (R) 330.863 165.431 124.073 82.715

Subsidie aan PROVA (N) 91.770 91.770 91.770 91.770

DOE - Departement Ontwikkeling en Educatie 1.053.530 1.160.000 1.175.000 1.175.000

Subsidie aan de vzw Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (N) 28.545 0 0 0

Subsidie voor bovenlokale projecten van ontwikkelingseducatie en – sensibilisatie (R ) 36.132 0 0 0

Subsidie voor de sensibilisatie- en educatieprojecten rond de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (R ) 42.826 0 0 0

Subsidie voor gemeentelijke initiatieven van ontwikkelingseducatie en –sensibilisatie (R ) 21.227 0 0 0

Subsidie voor ontwikkelingsprojecten van derden met draagvlak op bovenlokaal niveau (R ) 250.000 0 0 0

Subsidiëring van ontwikkelingssamenwerking (V) 594.800 0 0 0

Subsidies voor mondiale en duurzame festivals (R ) 80.000 0 0 0

Subsidies Zuidprojecten (V) 0 1.160.000 1.175.000 1.175.000

DREM - Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit 1.781.484 2.015.336 2.006.675 1.998.041

Bijdrage in de huisvestingskosten erkende erediensten (W) 50.611 66.936 68.275 69.641

Bijdrage in het tekort van de gewone begroting van de kerkfabrieken van de erkende erediensten (W) 284.669 400.000 390.000 380.000

Subsidie aan de v.z.w. Monumentenwacht Vlaanderen (N) 87.000 87.000 87.000 87.000

Subsidie aan Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (N) 15.000 15.000 15.000 15.000

Subsidie onderhoud Fort Breendonk (N) 5.000 5.000 5.000 5.000

Subsidie onderhoud IJzertoren (N) 5.000 5.000 5.000 5.000

Subsidie Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening (W) 1.130.000 1.251.400 1.251.400 1.251.400

Subsidie volgens reglement verkeersveilige initiatieven schoolomgevingen (R) 169.205 150.000 150.000 150.000

Verdeelkrediet koepelwerking erfgoedverenigingen (V) 35.000 35.000 35.000 35.000

DVT - Departement Vrije Tijd 2.146.861 2.825.261 2.788.166 2.831.930

Totaal subsidies 14.390.412 17.826.771 17.980.916 18.505.113  
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 Daarnaast zijn er nog enkele subsidies die door een APB worden uitgekeerd: 

 

 

Rek 2019 MJP 2020 MJP 2021 MJP 2022

TPA 248.338 266.216 184.300 180.500

Scheldeland projectruimte 23.200         23.000         12.000         

Scheldeland Marketing 58.000         58.000         58.000         

Covenantsubsidies 22.800         22.800         30.000         

Subsidiëring van projecten 38.500         27.000         27.000         

Uitvoering SPAK projectruimte 53.500         53.500         53.500         

Strategisch plan regio's 11.500         -              -              

Liberation Route 58.716         -              -              

PIH

Leerstoel Zorg en Natuur UA 35.000         70.000         35.000         -              

PSES

Europese cofinanciering 1.787.262    1.180.766    1.204.322    1.228.471    

Totaal subsidies uitgekeerd door APB 2.070.600 1.516.982 1.423.622 1.408.971  

 

 

Schriftelijke vraag van 11 juni 2020 

van Eric De Quick (Vlaams Belang) 

aan de deputatie 

over bestuurssamenstelling vzw Dinamo 

 

Dinamo is een zelfstandige bevoorrechte partner van De Warande. 

Dinamo levert goed werk in de vrijetijdsbeleving van vele – vooral jonggepensioneerde – 

mensen. 

Een divers aanbod – van taalcursussen over bewegingssessies en culturele initiaties – 

wordt ruim en tot buiten onze stad gewaardeerd. 

Maar het komt ons voor dat de beheersstructuur van de organisatie die zich zelfstandig 

noemt, te weinig pluralistisch is waardoor een zeker favoritisme wel eens om de hoek 

komt kijken. 

En dat laat zich merken. Niet alleen is schepen Boogers (Groen) er namens de stad in 

vertegenwoordigd, tal van zijn partijvrienden bepalen onevenredig mee het beleid. 

Vzw Dinamo - een geprivilegieerde partner van De Warande - en dus indirect ook van 

het provinciebestuur – zou logischerwijs best ook een pluralistisch bestuur moeten 

hebben, aangezien de vereniging toch gericht is op een open en diverse samenleving. 

Bovendien zou dit ook de “verbindende” werking van de vzw bevorderen. 

 

Daarom graag antwoord op volgende vraag: 

Is het niet wenselijk dat geprivilegieerde partners van provinciale instellingen een 

pluralistische bestuurssamenstelling hebben? 

Welke stappen zal de deputatie ondernemen om bij Dinamo te bepleiten dat 

bestuurssamenstelling van de vzw pluralistisch(er) wordt samengesteld, zodat meerdere 

geledingen van de samenleving erin worden vertegenwoordigd? 

 

Antwoord van de deputatie (29 juni 2020): 

 

DINAMO is de roepnaam van de vzw Stroom. In de jaren ‘80 van de vorige eeuw, toen 

De Warande onder meer fungeerde als ‘stempellokaal’ voor de werklozen in de Stad 

Turnhout is de idee gegroeid om opleiding te verstrekken aan de toch dagelijks 
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aanwezige werklozen, binnen een specifieke aanpak. Sinds 1991 is DINAMO de 

autonome vzw Stroom. De doelstelling van DINAMO is ‘het organiseren van vorming 

voor volwassenen’ overdag en op maandagavond. Bijzonder hierbij is dat alle cursussen, 

workshops en uitstappen begeleid worden door vrijwillige deskundigen en lesgevers. 

Tien medewerkers sturen 250 vrijwilligers aan die een 400-tal activiteiten begeleiden, 

goed voor 2 600 deelnemers en 6 000 inschrijvingen per jaar. DINAMO is één van de 

partners van het Warandemodel. Het Warandemodel is een officieus 

samenwerkingsmodel, met een aantal cultureel en maatschappelijk actieve verenigingen 

in Turnhout of in de regio, die een meerwaarde bieden aan de culturele werking in de 

stad en ruimere omgeving én die een uitstraling geven aan de site van de Warande. Het 

gaat enerzijds om Ar-Tur, DINAMO, Kunst in Zicht, MOOOV, STORMOPKOMST en 

Kaaiman, die infrastructuur betrekken in de KUUB. 

 

Anderzijds zijn er ook een aantal partners die geen lokalen betrekken op de 

Warandesite, met name Stripgids, Singer (Rijkevorsel), … Elke partner waar de Warande 

mee samenwerkt bewaart zijn volledige autonomie. Er is met de organisaties die lokalen 

betrekken in de KUUB in 2015 een convenant afgesloten. In deze convenant wordt 

voorzien dat de betrokken vzw’s kunnen genieten van huisvesting, ondersteuning, 

gezamenlijke diensten (onder meer op het vlak van personeelsbeheer) en communicatie. 

De vzw’s betalen het APB hiervoor 25 euro per medewerker per maand. Momenteel zit er 

geen vertegenwoordiger van het APB in de beleidsorganen van de vzw Stroom. Formeel 

is het APB ook niet op de hoogte van de samenstelling van de bestuursorganen van de 

vzw Stroom en heeft het daar geen impact op. Hetzelfde geldt ook voor de andere 

organisaties waar de Warande mee samenwerkt, zowel binnen het Warandemodel als 

daarbuiten. Wat de essentie van uw vraag betreft: De facto heeft het APB geen verdere 

formele banden met de vzw’s dan hierboven aangehaald. De organisaties beslissen 

autonoom over de samenstelling van hun bestuursorganen. 

 

 

Schriftelijke vraag van 17 juni 2020 

van Koen Anciaux (Open Vld) 

aan de deputatie 

over financiering fietsostrades 

 

1. Hoe groot is het voorziene investeringsbudget voor fietsostrades voor 2020, 2021 

en 2022 

 Graag een opsplitsing per project (fietsostrade deelproject) 

 Hoeveel samenwerkingsovereenkomsten zijn er dienaangaande met 

gemeenten? Vb.: onderhoud. 

 Zijn er knooppunten of onderdelen alwaar men grote technische problemen 

ondervindt en aldus een optimaal fietsverkeer niet kan garanderen? 

 Zijn er ontbrekende schakels waarvoor geen budget in het MJP voorzien is? 

2. Gelieve voor 2019 een overzicht te geven van de gedane investeringen in 

fietsostrades. 

 

Antwoord van de deputatie (3 juli 2020): 

 

Wij hebben uw vraag van 11 juni 2020 over de financiën van de fietsostrades in goede 

orde ontvangen. 

 

Wij geven u graag antwoord op de volgende vragen: 
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1. Hoe groot is het voorziene investeringsbudget voor fietsostrades voor 

2020, 2021 en 2022? Graag een opsplitsing per project (fietsostrade 

deelproject):  

 

Zie het onderstaande tabel en schema. Het proces van een fietsostrade kan je opdelen in 

4 grote fasen: de voorbereidingsfase, de ontwerpfase, vergunningenfase en de 

aanlegfase. In elke fase worden de ramingen bijgesteld op basis van de informatie die 

binnen elke fase beschikbaar komt. Dit schema is ook uitgebreid toegelicht in de 

verenigde raadscommissie van 12 juni 2019. 

 

 

 

 

   

raming budget 

Fietsostrade 

betrokken 

lokale 

overheden fase 2020 2021 2022 

F105 

Herentals - 

Leopoldsburg 

Herentals, 

Olen, Geel, 

Mol, Balen 

aanleg in 

uit-

voering 7.545.496,08 1.881.543,06 

 F1 Antwerpen 

- Brussel Mechelen ontwerp 

 

7.547.516,08 1.883.564,06 

F12 

Antwerpen - 

Brussel 

Antwerpen 

(Ekeren en 

haven) ontwerp 

 

1.200.000,00 

 

F11 

Antwerpen - 

Lier 

Antwerpen, 

Mortsel, 

Boechout, Lier 

deel 

aanleg, 

deel 

ontwerp 500.000,00 1.650.000,00 

 

F103 Lier  

Herentals 

Lier, Nijlen, 

Grobbendonk, 

Herentals 

voor-

ontwerp 

  

10.927.150,00 

F104 Lier - 

Aarschot 

Lier, Berlaar, 

Heist-op-den-

Berg, Herselt 

voor-

ontwerp 
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 Hoeveel samenwerkingsovereenkomsten zijn er dienaangaande met 

gemeenten? Vb.: onderhoud  

De deputatie sluit met elke betrokken lokale overheid een  samenwerkingsovereenkomst 

af. Voor de projecten in uitvoering zijn er in de samenwerkingsovereenkomsten 

afspraken rond onderhoud en beheer opgenomen. 

 

 Zijn er knooppunten of onderdelen alwaar men grote technische problemen 

ondervindt en aldus een optimaal fietsverkeer niet kan garanderen? 

Elke fietsostrade kent grotere en kleinere uitdagingen die in de mobiliteitsprocedure 

gaandeweg duidelijk worden. De dienst Mobiliteit werkt  steeds een oplossing uit die 

rekening houdt met de principes veilig, vlot en comfortabel. Soms kunnen we deze 

oplossingen niet op korte termijn realiseren (omwille van infererende processen of 

projecten, beslissingen van andere actoren, enz.). Als dit het geval is wordt er, indien 

mogelijk, ook een kortetermijnoplossing meegenomen in het ontwerp.  

 

 Zijn er ontbrekende schakels waarvoor geen budget in het MJP voorzien is?  

Het huidige budget in het meerjarenprogramma dekt het realiseren van de ontbrekende 

schakels af, zoals voorzien in het bestuursakkoord. 

 

2. Gelieve voor 2019 een overzicht te geven van de gedane investeringen in 

fietsostrades. 

 

fietsostrade Uitgave 

F1 Antwerpen - Brussel 8.300,60 

F1 Antwerpen - Brussel 5.481,30 

F103 Lier - Herentals 8.833,00 

F104 Lier - Aarschot 8.516,14 

F105 Herentals –

Leopoldsburg 125.713,99 

F105 Herentals –

Leopoldsburg 49.235,77 

F105 Herentals –

Leopoldsburg 8.817.354,01 

F11 Antwerpen - Lier 6.440.645,35 

F11 Antwerpen - Lier 231.366,94 

F14 Antwerpen - Essen 3.594,25 

 

Opgelet: er zijn ook nog middelen voor investeringen die zijn overgedragen van 2019 

naar 2020. Zo gunde de deputatie de bouw van het brugtunnelcomplex in Lier op de 

fietsostrade F11 Antwerpen-Lier voor een bedrag van € 7.813.886,20. Door uw 

vraagstelling komen deze investeringen niet aan bod. 
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