
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 22 oktober 2020

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Jan De Haes Telefoon: 03 240 52 60

Agenda nr. 3/12 Erratum. Provinciepersoneel. Aanpassing 
organisatiestructuur. Goedkeuring.

Aan uw raad wordt voorgesteld om onderstaand voorstel met betrekking tot de 
wijzigingen aan de organisatiestructuur goed te keuren.

Departement Economie, Streekbeleid en Europa

Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur en de daar aan gerelateerde visie op (de 
verschillende accenten binnen) de provinciale opdracht werd binnen het 
Departement Economie, Streekbeleid en Europa (DESE) een nieuwe 
organisatiestructuur vorm gegeven. Het was ook een opportuniteit om aan de slag 
te gaan rond de evolutie van de functie van administratieve medewerkers, de 
stopzetting van de Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer (MAV), het 
personeelsverloop en de vernieuwde samenwerking met het politieke niveau, 
binnen de huidige budgettaire context en spelregels.

Betrokken diensten zijn: Dienst Landbouw en Plattelandsbeleid (DLP), Dienst 
Economie, Innovatie en Samenleven (DEIS) en stafdienst DESE (SESE).

Sinds september 2019 werd hiertoe een intern proces doorlopen, waarbij de focus 
lag op het vinden van praktische (kruis)verbindingen en aansturing, gekoppeld aan 
een communicatieplan om de medewerkers te informeren, te betrekken en ruimte 
te geven om opmerkingen te formuleren.

Dit resulteerde in een nieuw organogram waarbij gekozen is om de directe link met 
de beleidsboom te leggen. Dit vertaalt zich in een thematische opdeling in 
inhoudelijke diensten, die ondersteunt worden in hun uitvoering door een 
stafdienst. De wijzigingen zijn tevens budgetneutraal. 

Aan uw raad wordt heden volgende wijzigingen van de organisatiestructuur 
voorgelegd.

De huidige structuur van het departement ziet er als volgt uit:
 Stafdienst Economie, Streekbeleid en Europa
 Dienst Economie, Innovatie en Samenleven
 Dienst Landbouw en Plattelandsbeleid
 Dienst Europa
 APB Provinciaal Secretariaat voor de Europese Structuurfondsen
 APB Kamp C
 APB Hooibeekhoeve



 EVAP Proefbedrijf Pluimveehouderij
 APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas
 APB Havencentrum
 APB Gouverneur Kinsbergencentrum

De structuur van het Departement Economie, Streekbeleid en Europa zal er vanaf 
1 januari 2021 dan als volgt uit zien:

 Stafdienst Economie, Streekbeleid en Europa
 Dienst Landbouw
 Dienst Platteland
 Dienst Economie
 Dienst Detailhandel
 Dienst Wonen
 Dienst Werk
 Dienst Europa
 APB Provinciaal Secretariaat voor de Europese Structuurfondsen
 APB Kamp C
 APB Hooibeekhoeve
 EVAP Proefbedrijf Pluimveehouderij
 APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas
 APB Havencentrum
 APB Gouverneur Kinsbergencentrum

Departement Vrije Tijd

Provinciaal Recreatiedomein De Lilse Bergen vzw, provinciaal extern verzelfstandigd 
agentschap in privaatrechtelijke vorm, afgekort EVAP PRLB.

In de provincieraad van 6 december 2019 werd uw vergadering geïnformeerd over 
de omvorming en overname van de vzw naar een provinciale entiteit. De Lilse 
Bergen is een toonaangevend bovenlokaal recreatiedomein met camping in de 
gemeente Lille. Er komen echter ontwikkelingen aan die zowel financieel, als 
beheersmatig een impact zullen hebben op de vzw in die mate dat het huidige 
beheermodel niet langer houdbaar is. Om een bovenlokaal hoog-dynamisch aanbod 
in de regio te blijven garanderen, wordt de overname van de vzw De Lilse Bergen 
door de Provincie Antwerpen en omvorming tot EVAP voorbereid. In de 
provincieraad van heden worden de oprichting van de EVAP en de statuten ter 
goedkeuring voorgelegd. Deze nieuwe entiteit dient ook opgenomen te worden in 
de organisatiestructuur. 
Aan uw raad wordt heden volgende wijzigingen van de organisatiestructuur 
voorgelegd.

De huidige structuur van het departement ziet er als volgt uit:
 Stafdienst Vrije Tijd
 Dienst Vrijetijds- en landschapsbeleving
 Dienst Toerisme
 Provinciale Groendomeinen Regio Antwerpen
 Provinciale Groendomeinen Regio Mechelen
 Provinciale Groendomeinen Regio Kempen
 APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer
 APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre
 EVAP Provinciaal Sport- en recreatiedomein De Nekker 
 APB Toerisme Provincie Antwerpen
 EVAP Arboretum Kalmthout
 Kasteel d’Ursel



De structuur van het Departement Vrije Tijd zal er vanaf 1 januari 2021 als volgt 
uit zien:

 Stafdienst Vrije Tijd
 Dienst Vrijetijds- en landschapsbeleving
 Dienst Toerisme
 Provinciale Groendomeinen Regio Antwerpen
 Provinciale Groendomeinen Regio Mechelen
 Provinciale Groendomeinen Regio Kempen
 APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer
 APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre
 EVAP Provinciaal Sport- en recreatiedomein De Nekker 
 APB Toerisme Provincie Antwerpen
 EVAP Arboretum Kalmthout
 Kasteel d’Ursel
 EVAP Stichting Kempens Landschap Stichting van Openbaar Nut
 EVAP Provinciaal Recreatiedomein De Lilse Bergen

Uw raad wordt uitgenodigd om in te stemmen met voorgestelde wijzigingen aan het 
organogram.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 1 oktober 2020.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op artikel 73 van het provinciedecreet;

Overwegende dat de provincieraad het organogram van de provinciale diensten 
vaststelt;

Overwegende dat het organogram de organisatiestructuur weergeeft van de 
provinciale diensten en de gezagsverhoudingen aangeeft;

Overwegende dat voormeld voorstel van aanpassing werd overlegd met de 
representatieve vakbonden op 20 oktober 2020;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
Binnen de organisatiestructuur van de provinciale departementen en diensten 
worden met ingang van 1 januari 2021 volgende aanpassingen aangebracht:

Schrappen op N-2:
Binnen het Departement Economie, Streekbeleid en Europa:

 Stafdienst Economie, Streekbeleid en Europa
 Dienst Economie, Innovatie en Samenleven
 Dienst Landbouw en Plattelandsbeleid

Toevoegen op N-2:
Binnen het Departement Economie, Streekbeleid en Europa:

 Stafdienst Economie, Streekbeleid en Europa
 Dienst Landbouw
 Dienst Platteland
 Dienst Economie
 Dienst Detailhandel
 Dienst Wonen



 Dienst Werk

Binnen het Departement Vrije Tijd:
 EVAP Provinciaal Recreatiedomein De Lilse Bergen.


