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Agenda nr. 4/7 Tweede reeks wijzigingen van 2017
Verschuiving budget in functie van aanschaffing interactieve 
infostand integraal waterbeleid en beschermde vissoorten 

Budget 2017. Schema B4. Transactiekredieten voor 
investeringsverrichtingen
Beleidsdomein Leefmilieu. Investeringsbudget – Uitgaven
Verschuiving van transactiekrediet 2017

Budget 2017 - Schema B3. Investeringsenveloppe
Investeringsenveloppe IE09 - Leefmilieu
Rubriek II.A.2. Wegen en overige infrastructuur  – Uitgaven
Vermindering van verbinteniskrediet
Vermindering van transactiekrediet van 2017

Rubriek II.A.3. Roerende goederen – Uitgaven
Vermeerdering van verbinteniskrediet
Vermeerdering van transactiekrediet van 2017

De dienst Integraal Waterbeleid organiseert regelmatig evenementen bij de 
inhuldiging van nieuwe projecten en infosessies met buurtbewoners. Dit zijn vaak 
buitenactiviteiten. Daarnaast is de dienst ook aanwezig op evenementen van 
partners (Natuurpunt, ANB, gemeentebesturen, andere provinciale diensten, …).  
Tijdens deze activiteiten is het ook de bedoeling de diverse facetten van het 
integraal waterbeleid bekend te maken. Om de burgers beter te informeren over 
wat de provincie allemaal doet rond integraal waterbeleid, maar ook de participatie 
en betrokkenheid bij het waterbeheer van de provincie te vergroten, werd een 
opdracht uitgeschreven om een weersbestendige interactieve infostand te 
ontwikkelen.

In zitting van 19 mei 2016 keurde de deputatie het bestek en wijze van gunnen 
goed voor het ontwerp en de productie van een interactieve infostand integraal 
waterbeleid en vissoorten. In zitting van 13 oktober 2016 werd de opmaak van een 
professionele interactieve infostand toegewezen aan Fugzia uit Leuven, voor een 
bedrag van 59.955,50 EUR (btw inbegrepen).

Het verhogen van participatie en betrokkenheid werd ook meegenomen in het 
Europees gesubsidieerde LIFE+ project ‘De Most-Keiheuvel’, maar dan met een 
sterke focus op draagvlakverbreding rond kwetsbare vissoorten. De ambitie is om 
mensen bewust te maken van het feit dat wat er zich onder de waterspiegel 
afspeelt, de moeite waard en belangrijk is. Op deze manier dient het draagvlak te 
verhogen voor ingrepen aan en het specifieke beheer van waterlopen in 
Natura2000 gebieden met zeldzame vissoorten zoals de beekprik, de kwabaal, de 



rivierdonderpad en de kleine modderkruiper. Gezien dit aspect ook in de infostand 
wordt opgenomen, zal de infostand deels gesubsidieerd worden in kader van het 
LIFE+ project ‘De Most-Keiheuvel’.

De aanmaak van een interactieve infostand valt onder de roerende investeringen, 
waarop in het budget 2017 een bedrag van 16.033,95 EUR staat. Een deel van dit 
bedrag kan aangewend worden voor de interactieve infostand, maar dit volstaat 
niet. Daarom is er nog een budgetwijziging nodig van onroerende investeringen 
naar roerende investeringen voor een bedrag van 55.000 EUR.

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

Investeringsenveloppe Leefmilieu - Uitgaven.

Voor de investeringsuitgaven van Beleidsdomein Leefmilieu (schema B3) wordt een 
totaal van 55.000 EUR minder ingeschreven als verbinteniskrediet onder de 
investeringsenveloppe IE09 - Leefmilieu. Het gaat om werken aan waterlopen op de 
budgetsleutel 0319/22610000 (2017141256). Enkel het transactiekrediet voor 
2017 wijzigt.

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 30 van 33.
BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid
AP Overhead Departement Leefmilieu 
A Overhead Dienst Integraal Waterbeleid 

Voor de investeringsuitgaven van Beleidsdomein Leefmilieu (schema B3) wordt een 
totaal van 55.000 EUR extra ingeschreven als verbinteniskrediet onder de 
investeringsenveloppe IE09 - Leefmilieu. Het gaat om roerende investeringen 
(installaties, machines en uitrusting) op de budgetsleutel 0319/ 23000000 
(2017140653). Enkel het transactiekrediet voor 2017 wijzigt.

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 30 van 33.
BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid 
AP Overhead Departement Leefmilieu 
A Overhead Dienst Integraal Waterbeleid

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 2 maart 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 Investeringsbudget – Uitgaven en onder 
de Investeringsenveloppe IE09 - Leefmilieu, Rubriek II.A.2. Wegen en overige 
infrastructuur – Uitgaven zijn er volgende wijzigingen:
Vermindering van transactiekrediet 2017 met 55.000,00 EUR
Het verbinteniskrediet wordt bijgevolg verminderd met 55.000,00 EUR.

Artikel 2:
Onder het beleidsdomein Leefmilieu het Investeringsbudget – Uitgaven en onder de 
Investeringsenveloppe IE09 - Leefmilieu, Rubriek II.A.3. Roerende goederen – 
Uitgaven zijn er volgende wijzigingen:
Vermeerdering van transactiekrediet 2017 met 55.000,00 EUR
Het verbinteniskrediet wordt bijgevolg vermeerderd met 55.000,00 EUR.


