
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 23 november 2017

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65

Agenda nr. 4/15 Vijfde reeks wijzigingen van 2017. 
Verschuiving van investeringskredieten van Dienst Erfgoed 
naar Kasteel d'Ursel voor de financiering van de inrichting 
van de voormalige boswachterssite tot werkzone.

Budget 2017. Schema B4. Transactiekredieten voor 
investeringsverrichtingen
Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit. 
Investeringsbudget - Uitgaven
Vermindering van transactiekrediet 2017
Beleidsdomein Vrije Tijd. Investeringsbudget - Uitgaven
Vermeerdering van transactiekrediet 2017

Budget 2017 - Schema B3. Investeringsenveloppe 
Investeringsenveloppe IE08 - Ruimtelijke ordening en 
mobiliteit
Rubriek II.A.1. Terreinen en gebouwen - Uitgaven 
Vermindering van verbinteniskrediet 
Vermindering van transactiekrediet 2017 
Rubriek II.A.5. Erfgoed - Uitgaven 
Vermindering van verbinteniskrediet 
Vermindering van transactiekrediet 2017

Budget 2017 - Schema B3. Investeringsenveloppe
Investeringsenveloppe IE07 - Vrije Tijd
Rubriek II.A.1. Terreinen en gebouwen - Uitgaven
Vermeerdering van verbinteniskrediet
Vermeerdering van transactiekrediet van 2017

Momenteel is er in het Kasteeldomein d’Ursel geen volwaardige werkzone voorzien 
voor het beheer en onderhoud van het park. Dat stelt problemen voor de tijdelijke 
opslag van grote hoeveelheden snoei-, maai-, scheer- en bladafval en voor de 
stockage van allerhande werkmateriaal. Op de site staat een totaal vervallen huisje, 
waar vroeger de boswachter woonde – de boswachterssite. Deze plaats is zowel 
qua ligging als omvang ideaal om in te richten tot werkzone, maar tot op heden 
waren hier geen middelen (geschat op 84.700 EUR) voor. Door deze 
budgetwijziging, waarbij 84.435,03 EUR van Heritage wordt afgehaald en een 
bedrag van 264,97 EUR op het ingeschreven krediet voor het Nooddepot op 
Campus Vesta geschrapt wordt, komen hiervoor middelen vrij. Samen is dit de 
84.700 EUR.

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



1. Investeringsenveloppe Ruimtelijke ordening en mobiliteit – Uitgaven

Voor de investeringsuitgaven van Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit 
(Schema B3) wordt een totaalbedrag van 84.700,00 EUR minder ingeschreven als 
verbinteniskrediet onder de investeringsenveloppe IE08 – Ruimtelijke ordening en 
mobiliteit. Het gaat om werken aan gebouwen op de budgetsleutel 0729/22110000 
(ramingsnummer 2017141003) en om onroerend erfgoed op de budgetsleutel 
0720/27010000 (ramingsnummer 2017141081).
Enkel het transactiekrediet voor 2017 wijzigt.

In de doelstellingennota komt dit op pagina 28 van 33
BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid
AP Overhead Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit
A Overhead Dienst Erfgoed

2. Investeringsenveloppe Vrije Tijd – Uitgaven

Voor de investeringen van Beleidsdomein Vrije Tijd (schema B3) wordt een 
totaalbedrag van 84.700 EUR extra ingeschreven als verbinteniskrediet onder de 
investeringsenveloppe IE07 – Vrije Tijd. Het gaat om bebouwde terreinen op de 
budgetsleutel 0680/22210000 (ramingsnummer 2017002712). 
Enkel het transactiekrediet voor 2017 wijzigt.  

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 31 van 33.
BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid.
AP Overhead Departement Vrije Tijd
A Overhead Kasteel d’Ursel

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 3 november 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;

Overwegende de voorgestelde vermeerderingen en verminderingen van kredieten;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1:
Onder het beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit bij het Investeringsbudget – 
Uitgaven en onder de investeringsenveloppe IE08 – Ruimtelijke ordening en 
mobiliteit, Rubriek II.A.1. Terreinen en gebouwen zijn er volgende wijzigingen:
Vermindering van transactiekrediet 2017 met 264,97 EUR.
Het verbinteniskrediet wordt bijgevolg verminderd met 264,97 EUR.

Artikel 2:
Onder het beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit bij het Investeringsbudget – 
Uitgaven en onder de investeringsenveloppe IE08 – Ruimtelijke ordening en 
mobiliteit, Rubriek II.A.5. Erfgoed zijn er volgende wijzigingen:
Vermindering van transactiekrediet 2017 met 84.435,03 EUR.
Het verbinteniskrediet wordt bijgevolg verminderd met 84.435,03 EUR.



Artikel 3:
Onder het beleidsdomein Vrije Tijd bij het Investeringsbudget – Uitgaven en onder 
de investeringsenveloppe IE07 – Vrije Tijd, Rubriek II.A.1. Terreinen en gebouwen 
zijn er volgende wijzigingen:
Vermeerdering van transactiekrediet 2017 met 84.700,00 EUR.
Het verbinteniskrediet wordt bijgevolg vermeerderd met 84.700,00 EUR.


