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Lijst van de bundels voorgelegd aan de deputatie 

In zitting van 16 april 2020   

 

Departement Mens, Communicatie en Organisatie 

1.1 Griffie  

Provinciale overheid. Vervanging voorzitter   

Nummer Onderwerp 

A/1.1/LL Vervanging voorzitter 

  

Organiseren van agenda en besluitvorming   

Nummer Onderwerp 

A/3.1/LL Goedkeuring van de notulen van de zitting van de deputatie van 9 april 

2020. 

  

Departement Mens, Communicatie en Organisatie 

3.1 Stafdienst Mens, Communicatie en Organisatie  

Begeleiden van de loopbaan van het personeel   

Nummer Onderwerp 

A/2.1/JH PVI. DLPA. Verdere waarneming van de hogere functie van halftijds 

contractueel teamverantwoordelijke A1 door een contractueel consulent. 

  

Departement Logistiek 

4.2 Dienst Algemene Ondersteuning  

Aankopen en/of leveren van goederen en diensten aan interne gebruikers   

Nummer Onderwerp 

A/1.1/LC Provinciale overheidsopdrachten – verzekeringspolis brand en aanverwante 

risico’s Onze-Lieve-Vrouwekathedraal – goedkeuring. 
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Departement Logistiek 

4.3 Dienst Facilities & Maintenance  

Verhuren en ter beschikking stellen van vergaderzalen, polyvalente ruimten, 

bedrijfsruimten, sport- en verblijfsaccommodatie   

Nummer Onderwerp 

A/7.1/LC Het Provinciaal Veiligheidsinstituut organiseert een examen op maandag 27 

april 2020 in het provinciehuis – congrescentrum 

  

Departement Logistiek 

4.4 Dienst Architectuur en Vastgoed  

Beheren van contracten, verzekeringen en vergunningen   

Nummer Onderwerp 

B/4.1/LC Tombola - Sint-Michielscollege Brasschaat vzw - vergunning 

  

Bouwen, verbouwen en restaureren   

Nummer Onderwerp 

A/6.1/LC Projecten duurzame energie - Antwerpen - provinciaal instituut PIVA - PV-

panelen  blokken D en E en noordelijk deel blok F - gunning. 

(dossiernummer : BenV-OPDR-2020-0062) 

A/6.2/LL Antwerpen - Onze-Lieve-Vrouwekathedraal - restauratie - aanpassing van 

de verlichting en elektrische installatie van schip, zijbeuken en transept - 

samenwerkingsovereenkomst met de kathedrale Kerkfabriek Onze-Lieve-

Vrouw - goedkeuring. 

A/6.3/LC Mechelen - provinciale technische scholen, campus Mechelen - bouwen van 

nijverheidsklassen - verrekening nr. 6. (dossiernummer : BenV-OPDR-

2016-0051) 

  

Opvolgen van rechtsgedingen   

Nummer Onderwerp 

A/9.1/LC Dossier ongeval N148 Schelle (2016) - dagvaarding in tussenkomst en 

vrijwaring - bevestiging aanstelling 
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Verhandelen van onroerend goed en van zakelijke rechten op onroerend goed   

Nummer Onderwerp 

A/11.1/LC Antwerpen/Deurne - provinciaal groendomein Rivierenhof - aankoop 

gebouw Turnhoutsebaan - machtiging tot onderhandelen. (dossiernummer: 

VGCO-2020-041) 

  

Departement Ontwikkeling en Educatie 

6.1 Stafdienst Ontwikkeling en Educatie  

Organiseren van onderwijs en vorming   

Nummer Onderwerp 

1e bijkomende lijst 

A/5.1/KH Flankerend Onderwijsbeleid. Gecoördineerd initiatief om leerkansen van 

kwetsbare jongeren te maximaliseren. Samenwerking met Schoolmakers 

en aanwending subsidies FOB. Goedkeuring 

A/5.2/KH Flankerend Onderwijsbeleid. Subsidie aan VBJK vzw in functie van de 

ondersteuning van het project TRAMPOLINE. Goedkeuring. 

  

Departement Vrije Tijd 

8.3 Stafdienst Vrije Tijd  

Aankopen en/of leveren van goederen en diensten aan interne gebruikers   

Nummer Onderwerp 

1e bijkomende lijst 

A/1.1/JH Schriftelijke vraag van raadslid Louis Schoofs betreffende het al of niet 

laten doorgaan van Tomorrowland 2020 . Kennisname en goedkeuring. 
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Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit 

9.3 Dienst Ruimtelijke Planning  

Opmaken en ter beschikking stellen van plannen, kaarten, atlassen en 

databanken   

Nummer Onderwerp 

A/4.1/LL Ruimte & bedrijvigheid: afsluiten extern onderzoek en opstarten 

vervolgtraject 

  

Uitvoeren van schorsingsbevoegdheid i.k.v. ruimtelijke ordening   

Nummer Onderwerp 

A/7.1/LL Gemeentelijk RUP – Zandhoven – ‘Vrijetijdscentrum’ – 

schorsingsbevoegdheid. (dossiernummer : GemRUP-2019-0031) 

A/7.2/LL Gemeentelijk RUP – Ravels – ‘Uitbreiding Bedrijvenzone Poppel’ – 

schorsingsbevoegdheid. (dossiernummer : GemRUP-2016-0029) 

A/7.3/LL Gemeentelijk RUP – Puurs-Sint-Amands – ‘Aspergevelden’ – 

schorsingsbevoegdheid. (dossiernummer : GemRUP-2019-0006) 

  

Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit 

9.4 Dienst Omgevingsberoepen  

Behandelen van vergunningsaanvragen en georganiseerde beroepen   

Nummer Onderwerp 

A/7.1/LL Lille : Omgevingsberoep nummer OMBER-2020-0017 tegen de 

voorwaardelijke vergunning van het college van burgemeester en 

schepenen van Lille d.d. 28/11/2019 te Beersebaan zn - referentie 

omgevingsloket: 2019071454 

A/7.2/LL Beroep tegen de voorwaardelijke vergunning van het college van 

burgemeester en schepenen van Herentals d.d. 08/01/2018 te 

Herenthoutseweg zn - PSTV-2018-0211-RVB-01 

A/7.3/LL Wilrijk (Antwerpen) : Omgevingsberoep nummer OMBER-2020-0028 tegen 

de voorwaardelijke vergunning van het college van burgemeester en 

schepenen van Antwerpen d.d. 22/11/2019 te Spoorweglaan 

25/Spoorweglaan 27/Spoorweglaan 29 - referentie omgevingsloket: 

2019032756 
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A/7.4/LL Beroep tegen de weigering van het college van burgemeester en 

schepenen van Antwerpen d.d. 24/05/2013 te Legerstraat 73 - PSTV-2013-

0382-RVB-03 

A/7.5/LL Deurne (Antwerpen) : Omgevingsberoep nummer OMBER-2020-0081 

tegen de weigering van het college van burgemeester en schepenen van 

Antwerpen d.d. 27/12/2019 te De Francqueslei 27 - referentie 

omgevingsloket: 2019126438 

A/7.6/LL Mechelen : Omgevingsberoep nummer OMBER-2020-0080 tegen de 

voorwaardelijke vergunning van het college van burgemeester en 

schepenen van Mechelen d.d. 11/03/2019 te Antwerpsesteenweg 179 - 

referentie omgevingsloket: 2018022233 

A/7.7/LL Willebroek : Omgevingsberoep nummer OMBER-2020-0018 tegen de 

voorwaardelijke vergunning van het college van burgemeester en 

schepenen van Willebroek d.d. 22/11/2019 te Kalkberg n-b - referentie 

omgevingsloket: 2019065362 

A/7.8/LL Rijkevorsel : Omgevingsberoep nummer OMBER-2020-0036 tegen de 

weigering van het college van burgemeester en schepenen van Rijkevorsel 

d.d. 02/12/2019 te Sterstraat zn - referentie omgevingsloket: 2019098057 

A/7.9/LL Geel : Omgevingsberoep nummer OMBER-2019-1036 tegen de 

voorwaardelijke vergunning van het college van burgemeester en 

schepenen van Geel d.d. 21/10/2019 te Lemersveld n-b - referentie 

omgevingsloket: 2019032039 

A/7.10/LL Beerse : Omgevingsberoep nummer OMBER-2020-0025 tegen de 

gedeeltelijke vergunning van het college van burgemeester en schepenen 

van Beerse d.d. 23/12/2019 te Stenen Brug 8 - referentie omgevingsloket: 

2019123892 

A/7.11/LL Mortsel : Omgevingsberoep nummer OMBER-2020-0077 tegen de 

weigering van het college van burgemeester en schepenen van Mortsel d.d. 

27/01/2020 te Heideland 21 - referentie omgevingsloket: 2019155195 

A/7.12/LL Hoogstraten : Omgevingsberoep nummer OMBER-2020-0090 tegen de 

voorwaardelijke vergunning van het college van burgemeester en 

schepenen van Hoogstraten d.d. 19/12/2019 te Loenhoutseweg 113 - 

referentie omgevingsloket: 2019115242 

A/7.13/LL Turnhout : Omgevingsberoep nummer OMBER-2020-0007 tegen de 

voorwaardelijke vergunning van het college van burgemeester en 

schepenen van Turnhout d.d. 12/12/2019 te Blauwborststraat 9 - 

referentie omgevingsloket: 2019106583 

A/7.14/LL Boom : Omgevingsberoep nummer OMBER-2020-0019 tegen de weigering 

van het college van burgemeester en schepenen van Boom d.d. 

09/12/2019 te Bosstraat 120 - referentie omgevingsloket: 2019090504 
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A/7.15/LL Putte : Omgevingsberoep nummer OMBER-2020-0079 tegen de 

voorwaardelijke vergunning van het college van burgemeester en 

schepenen van Putte d.d. 23/12/2019 te Waversesteenweg 13 - referentie 

omgevingsloket: 2019119442 

A/7.16/LL Heist-op-den-Berg : Omgevingsberoep nummer OMBER-2020-0022 tegen 

de voorwaardelijke vergunning van het college van burgemeester en 

schepenen van Heist-op-den-Berg d.d. 03/12/2019 te Withofstraat zn - 

referentie omgevingsloket: 2019097873 

A/7.17/LL Itegem : Omgevingsberoep nummer OMBER-2020-0032 tegen de 

weigering van het college van burgemeester en schepenen van Heist-op-

den-Berg d.d. 10/12/2019 te Langendijk 40A - referentie omgevingsloket: 

2019098510 

A/7.18/LL Beroep tegen de voorwaardelijke vergunning van het college van 

burgemeester en schepenen van Mortsel d.d. 20/10/2014 te Amedeus 

Stockmanslei - PSTV-2014-0772-RVB-01 

A/7.19/LL Deurne (Antwerpen), Borsbeek : Omgevingsberoep nummer OMBER-2019-

0957 tegen de weigering van het college van burgemeester en schepenen 

van Antwerpen d.d. 25/10/2019 te Grensstraat n-b/Grensstraat n-b - 

referentie omgevingsloket: 2019081196 

A/7.20/LL Bonheiden : Omgevingsberoep nummer OMBER-2020-0039 tegen de 

voorwaardelijke vergunning van het college van burgemeester en 

schepenen van Bonheiden d.d. 10/12/2019 te Doornlaarstraat 105 - 

referentie omgevingsloket: 2019099517 

A/7.21/LL Antwerpen : Omgevingsberoep nummer OMBER-2019-0771 tegen de 

voorwaardelijke vergunning van het college van burgemeester en 

schepenen van Antwerpen d.d. 30/08/2019 te Grote Markt 31 - referentie 

omgevingsloket: 2019056477 

A/7.22/LL Balen : Omgevingsberoep nummer OMBER-2020-0096 tegen de 

voorwaardelijke vergunning van het college van burgemeester en 

schepenen van Balen d.d. 15/01/2020 te Steegstraat 46/Steegstraat 

48/Steegstraat 48_2 - referentie omgevingsloket: 2019043293 

A/7.23/LL Antwerpen : Omgevingsberoep nummer OMBER-2019-0977 tegen de 

weigering van het college van burgemeester en schepenen van Antwerpen 

d.d. 08/11/2019 te Verschansingstraat 27 - referentie omgevingsloket: 

2019090016 

A/7.24/LL Beroep tegen de weigering van het college van burgemeester en 

schepenen van Antwerpen d.d. 22/12/2017 te Pieter Doorlantlaan 9A - 

PSTV-2018-0186-RVB-01 
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A/7.25/LL Zoersel : Omgevingsberoep nummer OMBER-2019-0953 tegen de 

weigering van het college van burgemeester en schepenen van Zoersel d.d. 

04/11/2019 te Oostmallebaan 11/Oostmallebaan 3/Oostmallebaan 

5/Oostmallebaan 7/Westmallebaan 2/Westmallebaan 4 - referentie 

omgevingsloket: 2019088834 

  

Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit 

9.5 Dienst Mobiliteit  

(Her)aanleggen van fietsinfrastructuur   

Nummer Onderwerp 

B/1.1/LL Fietsostrade F105 Herentals - Balen – Infrastructuur– goedkeuring 

tussentijdse eindafrekening van de infrastructuur werken - kennisname van 

PV van voorlopige oplevering van Langstraat tot Rauwelkoven (buurtweg) 

en een PV van ingebruikname van Rauwelkoven (van buurtweg tot 

huisnummer 50) in Geel 

  

Behandelen van subsidieaanvragen   

Nummer Onderwerp 

A/2.1/LL Puurs-Sint-Amands  - fietsostrade langs spoorlijn 54 - van Puursesteenweg 

tot Eikenvlietbaan - toekenning en instemming met de betaling van het 

saldo van de fietspadsubsidie 

  

Departement Leefmilieu 

10.3 Dienst Integraal Waterbeleid  

Behandelen van vergunningsaanvragen en georganiseerde beroepen   

Nummer Onderwerp 

B/2.1/JH WAMA-2020-0040 - het uitvoeren van werken aan waterloop nr. A.S.10.8 

"Pannebosbeek" (2de categorie) te Kontich 

B/2.2/JH WAMA-2020-0041 - het uitvoeren van werken aan waterloop nr. A.S.10.8 

"Pannebosbeek" (2de categorie) te Kontich 

B/2.3/JH WAMA-2020-0044 - het uitvoeren van werken aan waterloop nr. A.2.02.56 

"Biezenloop" (2de categorie) te Putte 
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Departement Leefmilieu 

10.4 Dienst Omgevingsvergunningen  

Behandelen van vergunningsaanvragen en georganiseerde beroepen   

Nummer Onderwerp 

A/1.1/LL Ranst : OMGP-2019-0548 - OMVloket 2019160589 - Aanvraag milieu + 

stedenbouw OMGEVINGSVERGUNNINGEN 

A/1.2/LL Willebroek - Afvalverwerkend bedrijf: GPBV-evaluatie BREF WT 

B/1.3/LL OMGP-2018-0391-BZVW-01 - OMVloket 2018001031 - 6 mnd 2-wekelijks 

fosforconcentratie meten in in- en effluent om de dosering FeCl3 te 

controleren   

B/1.4/LL OMOV-2020-0009 - OMVloket 2020018100 - Milieu - melding van 

overdracht - OMGEVINGSVERGUNNINGEN 

B/1.5/LL OMOV-2020-0007 - OMVloket 2020010306 - Milieu - melding van 

overdracht - OMGEVINGSVERGUNNINGEN 

B/1.6/LL Arendonk : OMVP-2019-0221 - OMVloket 2020005647 - Aanvraag milieu 

OMGEVINGSVERGUNNINGEN   

B/1.7/LL OMGP-2019-0349 - Kennisneming beroep tegen beslissing deputatie - 

OMGEVINGSVERGUNNINGEN 

B/1.8/LL Aartselaar, Wilrijk (Antwerpen) : OMVP-2020-0020 - OMVloket 

2020016533 - Aanvraag stedenbouw OMGEVINGSVERGUNNINGEN   

B/1.9/LL Antwerpen : OMVP-2020-0034 - OMVloket 2020002141 - Aanvraag 

stedenbouw OMGEVINGSVERGUNNINGEN   

B/1.10/LL Antwerpen: OMGP-2019-0442 - Kennisneming beroep tegen beslissing 

deputatie - OMGEVINGSVERGUNNINGEN 

B/1.11/LL Itegem : OMVP-2020-0035 - OMVloket 2020016005 - Aanvraag milieu + 

stedenbouw OMGEVINGSVERGUNNINGEN   

B/1.12/LL Adviesvragen MER waarvoor provincie niet de VVO is 

B/1.13/LL Puurs - Inrichting voor het verwerken van slib: GPBV-evaluatie WT. 

B/1.14/LL Zwijndrecht - Inrichting voor het verwerken van slib: GPBV-evaluatie WT 

B/1.15/LL Oud-Turnhout : OMGP-2020-0001 - OMVloket 2019153041 - Aanvraag 

stedenbouw OMGEVINGSVERGUNNINGEN   

B/1.16/LL OMVP-2017-0068-BZVW-01 - OMVloket 2017009063 - algemene studie 

waterhuishouding   
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B/1.17/LL OMVP-2019-0200 - Kennisneming beroep tegen beslissing deputatie - 

OMGEVINGSVERGUNNINGEN 

 

1e bijkomende lijst 

A/1.18/LL Willebroek : OMGP-2019-0555 - OMVloket 2019138752 - Aanvraag 

stedenbouw OMGEVINGSVERGUNNINGEN   

B/1.19/LL OMGP-2018-0133 - Kennisneming besluit Vlaamse Minister - 

OMGEVINGSVERGUNNINGEN 

B/1.20/LL OMGP-2018-0342 - Kennisneming besluit Vlaamse Minister - 

OMGEVINGSVERGUNNINGEN 

  

Departement Economie, Streekbeleid en Europa 

11.5 Dienst Landbouw en Plattelandsbeleid  

Uitvoeren van studies en wetenschappelijk onderzoek   

Nummer Onderwerp 

A/12.1/LC Agrarische herontwikkeling van landbouwinfrastructuur. Verlenging 

proefperiode en ondersteuning gemeenten bij communicatie over 

landbouwkompas naar landbouwers. Goedkeuring.  

  

 


