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Verslag van de deputatie
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Agenda nr. 1/2 Procoro jaarverslag 2019. Kennisname.

Het besluit van de Vlaamse regering van 19 mei 2000 - tot vaststelling van nadere 
regels voor samenstelling, organisatie en werkwijze van de provinciale en 
gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening - bepaalt in art. 4: “De 
voorzitter brengt over het beheer van de werkingsmiddelen jaarlijks verslag uit aan 
de provincieraad en aan de overige leden van de commissie.”

Het jaarverslag 2019 van de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening 
(‘procoro’) van de provincie Antwerpen wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de 
provincieraad en aan de leden van de procoro.

1. Samenstelling procoro

Na de verkiezingen van 14 oktober 2012 werd een nieuwe provincieraad 
geïnstalleerd, waardoor moest overgegaan worden tot benoeming van een nieuwe 
commissie. Bij provincieraadsbesluit van 24 oktober 2013 werd een nieuwe 
commissie samengesteld die bij besluit van de Vlaamse regering van 4 december 
2013 werd goedgekeurd. De eerste vergadering in de nieuwe samenstelling vond 
plaats op 22 januari 2014.

De samenstelling werd verschillende malen gewijzigd, bij provincieraadsbesluit van 
25 september 2014, 23 april 2015, 24 september 2015, 25 februari 2016, 26 mei 
2016, 22 september 2016, 26 januari 2017, 28 september 2017, 22 maart 2018 en 
27 september 2018.

In 2019 vond nog een laatste wijziging van deze commissie plaats bij 
provincieraadsbesluit van 28 maart 2019.

Na de verkiezingen van 14 oktober 2018 werd op 3 december 2018 een nieuwe 
provincieraad geïnstalleerd. De verschillende vertegenwoordigde geledingen werden 
bevraagd en droegen kandidaat-leden voor. Bij provincieraadsbesluit van 
26 september 2019 werd een nieuwe commissie samengesteld. De eerste 
vergadering in deze nieuwe samenstelling vond plaats op 18 november 2019.

Op 28 november 2019 keurde de provincieraad een eerste wijziging van de nieuwe 
samenstelling goed.

2. Adviezen

In 2019 vergaderde de procoro 3 keer en werden er 5 adviezen geformuleerd.



In alle vergaderingen werd het vereiste aantal leden gehaald dat aanwezig moet 
zijn om rechtsgeldig te kunnen beslissen.

In volgende dossiers werd een advies uitgebracht:

 startnota PRUP Electrabelsite te Schelle en Niel – 6/5/2019
 conceptnota van het Beleidsplan Ruimte – 16/9/2019
 voorontwerp PRUP Kempense Meren II te Mol – 18/11/2019
 startnota PRUP Wegverbinding N18-N118 te Dessel, Retie en Mol – 

18/11/2019
 startnota PRUP Regionale Ontsluiting Geel bis – 18/11/2019

Deze adviezen werden gebundeld en gepubliceerd op de provinciale website (via 
het zoekwoord ‘procoro’).

3. Verslag van de werkingsmiddelen

Op 28 februari 2002 besliste de provincieraad om het presentiegeld voor de 
voorzitters en  de leden van de commissie vast te stellen op 75 euro, bedrag dat 
vermeerderd wordt met de reis- en verblijfskosten, berekend volgens de regels die 
gelden voor de provinciale ambtenaren.

De leden die tot het personeel van de provincie behoren ontvangen geen 
presentiegeld in het geval dat de vergaderingen binnen de diensturen vallen en 
geen vergoeding voor reis- en verblijfskosten in het geval de vergadering op hun 
standplaats plaatsheeft.

In 2019 werden presentiegelden uitgekeerd ten belope van in het totaal 
1.425,00 euro en reiskosten ten belope van 175,16 euro, samen 1.600,16 euro.

In de begroting voor 2019 werd, naast het budget voor zitpenningen en 
presentiegelden voor derden, voorzien dat overige werkingskosten van de procoro 
konden worden opgevangen binnen de werkingskosten van de dienst ruimtelijke 
planning. In 2019 werd vanuit dit budget 378,52 euro uitgegeven voor de 
organisatie van een studie-uitstap.

In het totaal werd dus een bedrag van 1.978,68 euro uitgegeven voor de werking 
van de procoro.

Bijlagen: jaarverslag procoro 2019.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 27 februari 2020.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op artikel 1.3.2. § 1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (B.S. 
20/08/2009), met betrekking tot de oprichting van een provinciale commissie voor 
ruimtelijke ordening;

Gelet op het provincieraadsbesluit van 24 oktober 2013 houdende de samenstelling 
van een nieuwe provinciale commissie voor ruimtelijke ordening;

Gelet op de ministeriële beslissing van 4 december 2013 houdende goedkeuring 
van de nieuwe samenstelling van de provinciale commissie voor ruimtelijke 
ordening;



Gelet op het provincieraadsbesluit van 30 april 2014 houdende goedkeuring van het 
nieuwe huishoudelijk reglement van de provinciale commissie voor ruimtelijke 
ordening;

Gelet op de provincieraadsbesluiten van 25 september 2014, 23 april 2015, 24 
september 2015, 25 februari 2016, 26 mei 2016, 22 september 2016, 26 januari 
2017, 28 september 2017, 22 maart 2018, 27 september 2018 en 28 maart 2019 
tot wijziging van de samenstelling;

Gelet op het provincieraadsbesluit van 26 september 2019 houdende de 
samenstelling van een nieuwe provinciale commissie voor ruimtelijke ordening;

Gelet op het provincieraadsbesluit van 28 november 2019 tot wijziging van de 
samenstelling;

Gelet op artikel 4 van het besluit van de Vlaamse regering van 19 mei 2000  tot 
vaststelling van nadere regels voor samenstelling, organisatie en werkwijze van de 
provinciale en gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening; dat hierin 
voorzien is dat de voorzitter over het beheer van de werkingsmiddelen jaarlijks 
verslag uitbrengt aan de provincieraad, respectievelijk de gemeenteraad, en aan de 
overige leden van de commissie;

Overwegende dat er in 2019 drie vergaderingen van de procoro hebben 
plaatsgevonden en dat er vijf adviezen werden uitgebracht;

Overwegende dat op 28 februari 2002 de provincieraad besliste om het 
presentiegeld voor de voorzitters en  de leden van de commissie vast te stellen op 
75 euro, bedrag dat vermeerderd wordt met de reis- en verblijfskosten, berekend 
volgens de regels die gelden voor de provinciale ambtenaren; dat bovendien de 
leden die tot het personeel van de provincie behoren geen presentiegeld ontvangen 
in het geval dat de vergaderingen binnen de diensturen vallen en geen vergoeding 
voor reis- en verblijfskosten in het geval de vergadering op hun standplaats 
plaatsheeft;

Overwegende dat voor wat de begroting van 2019 betreft, er budgetten voorzien 
werden voor wat betreft de werkingsmiddelen van de procoro;

Overwegende dat uit het jaarverslag 2019 blijkt dat er in 2019 een totaal bedrag 
van 1.978,68 euro werd aangewend, bestaande uit 1.425,00 euro aan 
presentiegelden, 378,52 euro aan reiskosten en 243,25 euro aan overige 
werkingsmiddelen;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
Kennis wordt genomen van het jaarverslag 2019, uitgebracht door de voorzitter 
van de provinciale commissie ruimtelijke ordening, inzake de aanwending van de 
werkingsmiddelen.


