
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 27 september 2018

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40

Agenda nr. 7/2 Projectvereniging de Merode. Uittreding provincie 
Antwerpen. Goedkeuring.

Met besluit van 5 februari 2015 besliste de provincieraad om in te stappen in het 
intergemeentelijk samenwerkingsverband projectvereniging de Merode. Naast de 
provincie Antwerpen participeren volgende negen gemeenten aan deze 
projectvereniging: Aarschot, Diest, Geel, Herselt, Hulshout, Laakdal, 
Scherpenheuvel-Zichem, Tessenderlo en Westerlo. 

Cfr. artikel 4 van de statuten werd de projectvereniging opgericht met als doel een 
geïntegreerd plattelandsbeleid uit te bouwen. Deze doelstelling wordt binnen het 
gestelde beleidsdomein onder andere verwezenlijkt door: 

- Plattelandsinitiatieven en gemeenschapsvormende initiatieven stimuleren die 
de mogelijkheden van een afzonderlijke gemeente overstijgen en hiervoor 
projecten op schaal van de regio ontwikkelen. 

- Via een gedragen plattelandsbeleid werken aan de uitstraling van de streek.
- Stimuleren van het bewaren en ontsluiten van cultureel, onroerend en 

landschappelijk erfgoed in de regio. 
- Ruimte creëren als denkplaats voor de ontwikkeling van een breed regionaal 

plattelandsbeleid. 
- Het verhogen van de bestuurskracht van de deelnemende gemeenten. 

Momenteel ligt de focus van de projectvereniging vooral op erfgoed. Vanuit de 
projectvereniging werd ook de Intergemeentelijk Onroerend Erfgoeddienst (IOED) 
de Merode opgericht. 

Uittreden provincie Antwerpen

Ingevolge de beslissing van de Vlaamse regering om de provinciale bevoegdheden 
te wijzigen, werd ook het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking 
aangepast in die zin dat provincies niet meer kunnen deelnemen aan een 
projectvereniging. Artikel 80 §1 van dit decreet stelt dat projectverenigingen, 
dienstverlenende- en opdrachthoudende verenigingen waarin één of meer 
provincies deelnemen hun statuten dienen aan te passen in die zin dat de 
provincies uiterlijk op 31 december 2018 uittreden. 

Art. 5 §1 van de statuten van projectvereniging de Merode stelt dat de 
projectvereniging wordt opgericht voor de periode 2015 tot en met 2019.  Tijdens 
die periode is geen uittreding mogelijk onder voorbehoud van wijzigingen van of 
verplichtingen opgelegd door decretale of federale wetgeving. Gelet op de 



wijzigingen aan het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking wordt 
voorgesteld om de provincie Antwerpen te laten uittreden uit de projectvereniging 
de Merode met ingang van 31 december 2018. 

Met de overige leden zullen afspraken gemaakt worden met betrekking tot de taken 
die momenteel door de provincie worden opgenomen. 

De bredere gebiedswerking in het Merodegebied wordt wel verder gezet vanuit de 
provincie Antwerpen onder coördinatie van de algemeen coördinator die in dienst is 
van de provincie. De uitvoering verloopt via de vzw de Merode, prinsheerlijk 
platteland waarin de verschillende partners participeren. 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 6 september 2018.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 
samenwerking;

Gelet op het besluit van de provincieraad van 26 februari 2015 met betrekking tot 
de toetreding van de provincie Antwerpen tot de projectvereniging de Merode;

Overwegende dat provincies uiterlijk op 31 december 2018 uit projectverenigingen 
moeten treden;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel: 
De provincieraad beslist om uit projectvereniging de Merode te treden met ingang 
van 31 december 2018. 


