
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 22 juni 2017

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Rik Röttger Telefoon: 03 240 52 55

Agenda nr. 4/14 Derde reeks wijzigingen van 2017. Besteding resultaat 2016.

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget
Beleidsdomein Leefmilieu. Exploitatiebudget – Uitgaven
Vermeerdering van transactiekrediet 2017

Beleidsdomein Leefmilieu. Exploitatiebudget – Ontvangsten
Vermeerdering van transactiekrediet 2017
Vermeerdering van transactiekrediet 2018 t.e.m. 2019

De deputatie heeft half februari kennis genomen van het eindresultaat van de 
rekening 2016 en heeft beslist om een deel hiervan te besteden aan een aantal 
dossiers. Dit wordt in juni voorgelegd aan de provincieraad bij de derde 
budgetwijziging van 2017.

In dit verslag worden de financiële aanpassingen van het budget voor 2017 aan uw 
raad voorgelegd.

1. Exploitatie Beleidsdomein Leefmilieu - Uitgaven

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Leefmilieu (schema B2) worden 
vermeerderd met 200.000,00 EUR. Het gaat om uitgaven in de vorm van een 
subsidie aan Regionale Landschappen en Bosgroepen (Verdeelkrediet) onder de 
budgetsleutel 0390/ 64900000 (ramingsnummer 2017140486). 
Het betreft meer specifiek een bijdrage aan de verbouwing van de pastorie in Oud-
Turnhout ten behoeve van het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete en de 
bosgroep Kempen Noord. Door de ontwikkeling van het project ‘De Slapende Reus’ 
(departement Vrije Tijd), dienen zij hun huidige huisvesting bij de Groendomeinen 
Regio Kempen te verlaten.

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 13 van 33
PBDS Toepassen van een zuinig ruimtegebruik om tot een duurzame ruimte te 
komen
AP Stimuleren van landschapszorg
A We werken participatief aan kwaliteitsvolle landschappen van bovenlokaal belang.

2. Exploitatie Beleidsdomein Leefmilieu - Ontvangsten

De exploitatie ontvangsten van Beleidsdomein Leefmilieu (schema B2) worden 
vermeerderd met 107.437,00 EUR. Het gaat om ontvangsten gerelateerd aan de 
dossiervergoeding bij het indienen van een omgevingsvergunningsdossier 
(Reglement goedgekeurd in PR van  26 januari 2017) onder de budgetsleutel 
0390/74500000 (ramingsnummer 2017002694).



De exploitatie ontvangsten van het meerjarenplan worden jaarlijks verhoogd met 
143.250 EUR.

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 20 van 33
BDS Behandelen aanvragen milieuvergunningen
AP Behandelen aanvragen milieuvergunningen (uitdovend) en 
omgevingsvergunningen
A We behandelen de milieuvergunningsaanvragen (uitdovend) en 
omgevingsvergunningsaanvragen (met milieu-rubrieken) van bedrijven conform de 
actuele reglementering, zodat deze tijdig en correct afgehandeld worden.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 1 juni 2017

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op artikel 89 1°b en artikel 150 van het provinciedecreet, aangaande 
budgetwijzigingen;

Gelet op artikel 29 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende BBC, 
aangaande budgetwijzigingen;

Gelet op artikel 4 van het ministerieel besluit betreffende BBC, aangaande 
budgetwijzigingen;

Overwegende de voorgestelde vermeerderingen en verminderingen van kredieten;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1: 
Onder het beleidsdomein Leefmilieu bij het Exploitatiebudget – Uitgaven zijn er 
volgende wijzigingen:
vermeerdering van transactiekrediet 2017 met 200.000,00 EUR

Artikel 2:
Onder het beleidsdomein Leefmilieu bij het Exploitatiebudget – Ontvangsten zijn er 
volgende wijzigingen:
vermeerdering van transactiekrediet 2017 met 107.437,00 EUR
vermeerdering van transactiekrediet 2018 met 143.250,00 EUR
vermeerdering van transactiekrediet 2019 met 143.250,00 EUR


