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De vergadering wordt geopend te 14.33 uur. 
 
Mevrouw de Gouverneur en de heer Provinciegriffier zijn aanwezig. 
 
Tekenden de aanwezigheidslijst: 
 
Mevrouw AVONTROODT Yolande 
Mevrouw BAETEN Els 
Mevrouw BAYRAKTAR Aysel 
De heer BELLENS Peter 
Mevrouw BOCKX Greet 
De heer BOLLEN Ivo 
Mevrouw BOONEN Nicole 
De heer BUNGENEERS Luc 
Mevrouw BWATU NKAYA Annie 
De heer CALUWÉ Ludwig 
Mevrouw COLSON Mireille 
De heer CORLUY Bert 
De heer CUYT Rony 
De heer DE COCK Koen 
De heer DE HAES Jan 
Mevrouw DE HERT Vera 
De heer DELEUS Stefaan 
De heer DE VEUSTER Daan 
De heer EL ABOUSSI Oussama 
De heer FEYAERTS Patrick 
De heer GEUDENS Frank 
De heer GEYSEN Kris 
Mevrouw GIELEN Pascale 
De heer GODDEN Jürgen 
De heer GOOSSENS Kris 
Mevrouw GÜLHAN Saadet 
De heer HELSEN Koen 
De heer HENS Werner 
De heer HUIJBRECHTS Jan 
Mevrouw JACQUES Ilse 
De heer JANSSEN Patrick 
De heer JANSSENS Eric 
De heer KERREMANS Koen 
De heer LEMMENS Luk 
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De heer MARCIPONT Daniël 
De heer MEEUS Michel 
De heer MERCKX Kris 
Mevrouw MICHIELSEN Inge 
De heer MINNEN Herman 
Mevrouw MOREAU Livia 
Mevrouw NAERT Nicole 
De heer PALINCKX Koen 
De heer PEETERS Bruno 
Mevrouw PEETERS Marleen 
De heer SCHOOFS Hans 
De heer SELS Frank 
Mevrouw STEVENS Lili 
De heer UGURLU Sener 
Mevrouw VAN CLEEMPUT Loes 
De heer VAN EETVELT Roel 
Mevrouw VAN HAUTEGHEM Marleen 
Mevrouw VAN HOFFELEN Karin 
De heer VAN HOVE Bart 
Mevrouw VAN HOVE Katleen 
Mevrouw VAN LANGENDONCK Gerda 
Mevrouw VAN OLMEN Mien 
Mevrouw VANALME An 
De heer VANDENDRIESSCHE Diederik 
Mevrouw VERHAERT Inga 
De heer VERHAEVEN Eddy 
Mevrouw VERLINDEN Linda 
De heer VOLLEBERGH Steven 
Mevrouw WECKHUYSEN Wendy 
De heer WILLEKENS Tim 
De heer ZANDER Jan 
 
 
Verontschuldigd: de heer Jan CLAESSEN, mevrouw Christ'l COTTENIE, de heer Koen 
DILLEN, mevrouw Iefke HENDRICKX, de heer Rik RÖTTGER, de heer Danny THIJS 
en mevrouw Greet VAN GOOL. 
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De raad is bijeen in openbare vergadering. 
 
 
VOORZITTER.- We beginnen vandaag de raad met een toelichting over de ambitienota van 
de VVP. De voorzitter van de VVP is hier aanwezig. 
De heer Lemmens heeft het woord. 
 
De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Mijnheer de voorzitter, mevrouw de gouverneur, 
collega’s, 
 
Begin december vorig jaar organiseerde de Vereniging voor Vlaamse Provincies haar 
jaarlijks colloquium. Hierbij werd ook de nieuwe ambitienota van de VVP voorgesteld met 
als duidelijke titel “Provincies zelfbewust troeven op tafel”. U hebt die nota allemaal 
gekregen enkele weken geleden. Er waren tijdens het colloquium heel wat raadsleden 
aanwezig, maar er is mij gevraagd om hier de ambitienota kort toe te lichten. Dit gebeurt 
ook in de andere provincieraden. Als voorzitter van de VVP doe ik dat natuurlijk 
vanzelfsprekend met veel plezier. 
Deze ambitienota is voor de VVP een duidelijk signaal van de 5 Vlaamse provincies naar 
onze inwoners, onze lokale besturen, en naar de Vlaamse overheid toe. Er zijn verschillende 
beslissingen genomen richting een afslanking van het provinciaal niveau, maar de provincies 
zijn klaar om hun nieuwe rol te spelen binnen de grondgebonden materies, binnen de 
grondgebonden bevoegdheden. Ik heb het hier al vaak gezegd, collega’s, en ik heb het ook 
herhaald op het colloquium. De beslissingen van de Vlaamse regering zijn wat ze zijn. De 
transitie is bezig en het komt erop aan van ons in te stellen op onze nieuwe rol. Dat 
betekent niet dat we ons moeten neerleggen bij alles wat de Vlaamse regering beslist. Wij 
blijven ons inzetten voor een correcte transitie met duidelijkheid voor onze bevoegdheden 
aan ons personeel. Dit proces is zoals u weet nog niet helemaal achter de rug. Deze 
ambitienota betekent niet dat wij dit aspect van de provinciale hervormingen niet verder 
zullen opvolgen.  
De ambitienota is een vertaling van de taken die ons resten. Dit zijn, zoals ik al heb 
gezegd, de grondgebonden bevoegdheden, met name de ruimtelijke ordening, leefmilieu, 
landbouw en plattelandsbeleid, integraal waterbeleid, onroerend erfgoed, economie, 
toerisme, Europa, mobiliteit, en natuurlijk onze provinciale recreatie- en groendomeinen. 
Ook onderwijs blijft provinciaal, hoewel het niet grondgebonden is. Ik overloop kort de 
verschillende beleidsdomeinen en de visie die de ambitienota hiervoor heeft uitgetekend. 
De volgorde is dezelfde die in de ambitienota wordt gehanteerd.  
Voor de omgevingsvergunningen is de rol duidelijk. De omgevingsvergunning zorgt, wanneer 
de implementatie rond is ten minste, voor minder administratie en een sneller 
beslissingsproces. Dat is althans het doel. Een democratisch verkozen niveau blijft hierin 
onontbeerlijk, wat ook bevestigd wordt in het Verdrag van Aarhus.  
Op vlak van ruimtelijke planning is de provincie ideaal geplaatst als regisseur. Als 
bovenlokaal bestuur krijgen we de verschillende spelers rond de tafel, doorbreken we de 
schotten tussen verschillende administraties en stemmen we de grotere processen af op 
de lokale context en vice versa. Voorbeelden hiervan zijn de Kanaalkant, en natuurlijk de 
Nota Ruimte die stap na stap meer vorm krijgt. 
Ook op het vlak van leefmilieu is de provincie een partner. In dit geval om het Vlaams 
beleid te vertalen op lokaal niveau. Hierbij is de lokale kennis van onze mensen 
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onontbeerlijk. Als bovenlokaal bestuur kan de provincie overkoepelend beleid, in 
samenwerking met de gemeenten, vertalen naar de lokale context. Gezien de complexiteit 
van veel Vlaamse wetgeving is hier op gemeentelijk niveau vaak behoefte aan. 
Wat betreft landbouw leggen de provincies de nadruk op praktijkgericht onderzoek, 
multifunctionele landbouw in alle facetten, en de ondersteuning van de verschillende 
actoren. Ook kunnen de provincies een rol spelen op het vlak ruimtelijk ordening door 
ruimte te creëren voor de inplanting van landbouw in de evoluerende ruimtelijke en 
maatschappelijke context. 
De provincies zijn de voorbije decennia uitgegroeid tot de belangrijkste speler op het vlak 
van integraal waterbeleid. Heel wat onbevaarbare waterlopen zijn overgedragen aan de 
provincies, die het onderhoud op zich hebben genomen. De ambitie op dit vlak is dan ook 
voor de hand liggend. Onze rol op het terrein bestendigen en ook ten volle spelen. 
Het plattelandsbeleid vertrekt vanuit het streekgegeven, streekidentiteit en de 
leefbaarheid van het platteland. Een flexibel en geïntegreerd gebiedsgericht beleid is 
noodzakelijk om een antwoord te bieden aan de uitdagingen van de verschillende regio’s. 
Als streekbestuur is de provincie perfect geplaatst om een bovenlokale visie te vertalen 
naar een gebiedsgerichte uitvoering. 
Onroerend erfgoed is een grondgebonden bevoegdheid. In die hoedanigheid komt het in 
aanraking met milieu, water, landbouw, toerisme, en ruimte. Allemaal zaken waarin de 
provincie een bepalende rol blijft spelen, en waarbinnen erfgoed een plaats dient te 
krijgen. Concreet levert dit 4 pijlers op van het provinciale erfgoedbeleid: 
monumentenwacht, algemene landschapszorg, onroerende depotwerking, en advies op maat 
van elk dossier. De Fortengordel is een mooi voorbeeld van waar al deze factoren elkaar 
ontmoeten.  
Gebiedsgericht en bovenlokaal zijn opnieuw de kernwoorden voor het economisch beleid. 
Opnieuw gaat het er om een streekgerichte vertaling van Vlaams en federaal sociaal 
economisch beleid. Tegelijkertijd is de provincie perfect geplaatst om de lokale noden aan 
te duiden en in te spelen op de lokale troeven. Bovendien is de provincie een schakel in de 
samenwerking tussen economische belangengroepen en kennisinstellingen. Opnieuw gaat het 
om het rond de tafel krijgen van verschillende partners om tot een sterker verhaal te 
komen. 
Toerisme is een domein waarbinnen de provinciale toeristische organisaties, TPA in ons 
geval, een duidelijke taak heeft gekregen. Op regionaal niveau ontwikkelen deze 
organisaties een toeristisch beleid, toeristisch onthaal, en marketing in nauwe 
samenwerking met lokale besturen en toeristische ondernemers. De provincies zijn ook een 
schakel tussen burgers, organisaties en het Europese beleidsveld.  
Het provinciale bestuursniveau staat in voor informatie en educatie van het Europees 
regionaal beleid en de Europese programma’s. De provincies zorgen ook voor een 
eerstelijnsontsluiting van Europese middelen en staat lokale besturen, kennisinstellingen, 
bedrijven, en andere organisaties bij, al dan niet middels een cofinanciering. 
Dames en heren, collega’s, het zal niemand verbazen dat op het vlak van mobiliteit de 
provincies staan voor fietsbeleid, het verbeteren van het woon-werkverkeer, 
mobiliteitseducatie en gebiedsgerichte mobiliteitsstudies. Telkens staat het ondersteunen 
van lokale besturen, maar ook bedrijven of scholen vanuit een rol als expertisecentrum 
centraal. Over het investeren in infrastructuur heb ik het al voldoende gehad. Dat verhaal 
is hopelijk bekend. 
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Het woonbeleid van de provincies is toekomstgericht en ligt in de lijn van de visie op 
ruimtelijke planning, met name een optimaal gebruik van de beschikbare ruimte. Ook de 
noden van kwetsbare doelgroepen en de nood aan aangepaste huisvesting zijn een rode 
draad. Een beleid dat de grenzen tussen economie, mobiliteit, en ruimtelijke ordening 
overschrijdt is dan ook het resultaat. 
Ontwikkelingssamenwerking is een gedeelde maatschappelijke verantwoordelijkheid 
waarvoor de provincie een partner is binnen het kader van de ‘Sustainable development 
goals’ en de 0,7% norm. 
Met de provinciale recreatie en groendomeinen verwelkomen de provincies maar liefst 
10 miljoen bezoekers per jaar, verspreid over 53 domeinen. De kernboodschap van de 
werking is bredere toegankelijkheid, een educatiefunctie, een synergie met domeinen als 
toerisme, en sociale economie. De provinciale domeinen zullen zichzelf meer dan ooit in de 
markt zetten als een keurmerk over de provinciale grenzen heen met een 
gemeenschappelijk beleid rond veiligheid of toegankelijkheid, maar ook op het vlak van 
publieksgerichte activiteiten. 
Tot slot is er nog het provinciaal onderwijs, een beetje het vreemde eendje in de 
grondgebonden bijt. De ambities op dit vlak vertalen zich als volgt: het ontplooien van 
talenten, een kwaliteitsreferentie zijn voor bedrijven en andere professionele organisaties 
door praktijkgerichte opleidingen en een pionier zijn op het vlak van innovatie. 
Collega’s, ik heb geprobeerd, gezien het tijdspad, het kort te houden zonder een 
bevoegdheid over het hoofd te zien. De provincies hebben zeker een rol te spelen binnen 
het kader dat de Vlaamse overheid heeft uitgetekend. Het is aan ons om deze rol ten volle 
te spelen. De tijd dat de provinciale bevoegdheid moest gaan zoeken ligt ver achter ons. 
Het kader waarbinnen we ons bewegen is duidelijk afgebakend, en de VVP heeft de 
ambities binnen dit kader dan ook vertaald tot deze nota. Ik denk dat, binnen dit kader, we 
ons vanaf 1/1/2018 als provincies zullen moeten bewegen. Er liggen enorm veel 
mogelijkheden. Dat is onze ambitie. Ik geloof er echt in dat we die samen allemaal kunnen 
waarmaken. 
 
Ik dank u. 
 
Applaus 
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Mondelinge vragen 
 
VOORZITTER.- De heer Geudens heeft het woord. 
 
De heer GEUDENS.- Mijnheer de voorzitter, mevrouw de gouverneur, collega’s, 
 
De storm in verband met de vergoedingen en de werking van de ontelbare intercommunales 
in ons land is een klein beetje gaan liggen. Hopelijk kan de politiek, kunnen wij, meer 
duidelijkheid schenken zonder schrik, en dat wil ik toch ook benadrukken, van de eigen 
schaduw zonder aan politiek opbod te doen, maar met de ambitie om politici die hard 
werken een rechtvaardige vergoeding en een plek toe te kennen. Meerdere partijen, u hebt 
het kunnen volgen in de pers of in de partij zelf, hebben voorstellen geformuleerd om de 
zitpenningen, vergoedingen allerhande in de intercommunales beter te regelen. Hopelijk 
kijkt men dan ook naar de afgeleide organisaties, de private verenigingen zeg maar. U hebt 
ook kunnen vernemen dat er een denkpiste is om 1 intercommunale in Vlaanderen op te 
richten. 
Veel interessanter naar mijn gevoelen, mevrouw de gouverneur en collega’s, vonden wij de 
visie van de gouverneur vertolkt bij ATV, en andere media hebben dat een beetje gevolgd, 
om het onontwarbare en vaak dure kluwen intercommunales op te lossen door aan de 
provincies een coördinatierol toe te bedelen. Dit is ons op het lijf geschreven, zou ik 
zeggen. Het lijkt naar mijn gevoelen de evidentie zelve. Bij dit betoog, mevrouw de 
gouverneur, hebt u onze steun en volle waardering, ofschoon wij uw voorstel om 
burgemeesters in de provincieraad op te nemen dan weer niet zo goed begrijpen. Het is 
zelfs een beetje tegenstrijdig met de argumentatie dat intercommunales onder de 
bevoegdheid van de provincies het democratisch deficit dat nu toch wel heerst - komt 
door de getrapte vertegenwoordiging, de onrechtstreekse aanduiding van diegenen die in 
de intercommunales zitten - door burgemeesters in de provincieraad op te nemen dit 
systeem absoluut niet counteren. Een adviserende rol voor de burgemeesters naar de 
provincies toe lijkt mij wel een mogelijkheid. 
Mevrouw de gouverneur, hopelijk hebt u wat reacties mogen ontvangen. Kan u ons laten 
weten of u verder stappen heeft ondernomen om die visie kans op slagen te geven? 
 
Dank u wel, we zijn benieuwd naar uw antwoord. 
 
 
VOORZITTER.- Mevrouw de gouverneur heeft het woord. 
 
GOUVERNEUR.- Mijnheer de voorzitter, beste raadsleden, 
 
Mijnheer Geudens, hartelijk dank voor de vraag. Ik ben het niet eens met het feit dat ze 
ontelbaar zouden zijn. We hebben ooit de opdracht gekregen om ze te tellen. Het waren er 
2.279 in Vlaanderen, zonder rekening te houden met de afgeleide structuren. Elke 
gemeente participeert gemiddeld aan 89 intercommunales. Sommigen weten dat zelf niet 
zo heel precies, maar dat is ongeveer het cijfer waarmee gewerkt wordt.  
Misschien toch even terugkomen op wat ik gezegd heb en wat de aanleiding is geweest van 
wat ik heb gezegd. Op een keer op zondag heeft een burgemeester, met name Koen T’Sijen 
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van Boechout, en ook Ingrid Pira, voormalig burgemeester van Mortsel, de suggestie 
geopperd “is het niet denkbaar dat de intercommunales als het ware inkantelen in het 
provinciaal bestuur?” Provincies zijn er, en dat is perfect denkbaar en mogelijk dat de 
activiteiten die op dit ogenblik door intercommunales worden opgenomen worden 
overgenomen door de provinciebesturen. ATV heeft mij dan gebeld om een reactie. Ik heb 
ook doorverwezen naar de 1ste gedeputeerde, maar die heeft gezegd: ik kan niet, dus u mag 
gaan. We hebben daarover kort overlegd. Ik wil maar zeggen dat het niet per se mijn vraag 
was om daar nu per se iets over te willen zeggen, maar ik vond het wel nuttig en nodig om 
even kort in te gaan op de vraag van ATV. Ik heb gezegd dat ik dat met de grootste 
schroom en omzichtigheid deed. Ik heb dat ook expliciet zo gezegd op het middagjournaal. 
Dan heb ik het volgende gezegd. Ten eerste, wat het eerste doel is, is mijns inziens het 
volgende: - en dat ook zeer goed begrepen is, wat ook uit de communicatie en uit de vele 
commentaren gebleken is - het belang van transparantie, het wegwerken van het 
democratisch deficit, en dus het verhogen van de democratische legitimiteit, en vervolgens 
het zuinigheidsbeginsel. Het gaat om gemeenschapsgeld, en dat moet zo efficiënt en zo 
effectief mogelijk worden ingezet. Vervolgens heb ik gezegd: als de lokale besturen het 
een goed idee vinden dat de taken die nu worden opgenomen door intercommunales, worden 
overgedragen aan de provincies dan zou het een beetje te gek zijn om daar niet grondig 
over na te denken. Want op zich is dat idee natuurlijk niet zo heel gek, wel wetende dat dit 
op dit ogenblik niet in overeenstemming is met datgene wat in het Vlaamse regeerakkoord 
staat. Vervolgens, dat is misschien een beetje toeval, ik ben niet alleen gouverneur, maar ik 
ben een beetje docent ook, gedecentraliseerde besturen aan de Universiteit Antwerpen, 
laat het mij wel toe om er op een andere manier over na te denken. Ik heb gezegd dat het 
niet zo’n gek idee is omwille van de positie, het statuut en de competentie van de 
provinciebesturen. Ik denk dat het zonet heel goed is geïllustreerd door Luk Lemmens 
wanneer hij de ambitienota van de VVP ook heeft toegelicht met alle principes die er aan 
ten grondslag liggen en de manier waarop er ook aan gedacht wordt. 
Ten tweede vind ik het verstandig omdat steeds meer mensen er van overtuigd zijn dat de 
heilige graal van de juiste schaal een illusie is. Er is een debat over de juiste schaal. Dat 
leidt nergens toe, want die schaal is verschillend al naargelang de inhoud van waar het om 
gaat. Ook dat is verstandig om dat in te bedden in de provincie, omdat die op maat en 
rekening met de noden op gedifferentieerde schalen kan werken, rekening houdend met de 
taak die effectief moet worden opgenomen. Het beantwoordt perfect aan de idee van 
multi-level governments waar de provincie die flexibiliteit op een perfecte manier aan de 
dag kan leggen.  
Was dat nu een volstrekt nieuw idee gewoon zo in mij opgekomen? Ik denk ook dat het 
aansluit voor een stuk bij het CBO-rapport dat eind van de jaren ’90 in opdracht van 
toenmalig minister Leo Peeters ook is opgemaakt, na studie door de Universiteit en 
Hogeschool Gent, en met name door Filip De Rynck. Ik heb toen gezegd: als je dat doet - 
want u heeft ernaar gerefereerd en gezegd dat vind ik nu geen goed idee, welke link kan er 
dan zijn met de lokale besturen - dan heeft dat mogelijk ook een impact op de 
samenstelling van de provincieraad. Wat was dan het voorstel dat ik wat geconcretiseerd 
heb, niet helemaal natuurlijk want dat kan niet op 4 minuten op ATV? Dat is met name dat 
je nog altijd kan werken met rechtstreeks verkozen provincieraadsleden, in mijn idee 
idealiter 35. Waarom idealiter 35? Dat is nu net de helft van het aantal gemeenten dat de 
provincie Antwerpen telt. Dan is het denkbaar dat de gemeenten bij wijze van rotatie voor 
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de helft hier vertegenwoordigd zijn voor een periode van 3 jaar waarna de volgende 
periode van 3 jaar de andere 35 gemeenten ook hier vertegenwoordigd zijn in de 
provincieraad, wat interessant is omdat dit net toelaat om net die link te leggen tussen 
provincie en lokale besturen. Waarbij het dan aan het uitvoerend college van het lokale 
bestuur kan zijn om zelf die afvaardiging aan te duiden, zoals dat in de Bundesrat in 
Duitsland het geval is. Die bestaat uit de vertegenwoordigers van de regeringen van de 
deelstaten. Die bepalen zelf wie hen daar vertegenwoordigt. Als je dus provinciaal 
rechtstreeks verkozen provincieraadsleden, en de helft van uw lokale besturen daar 
vertegenwoordigt, dan kan je boeiende dynamiek hebben om uw provinciaal beleid te 
voeren, en ook alles te doen wat op vlak van intercommunales kan of zou moeten gebeuren. 
Ik denk dat dit een boeiende dynamiek zou kunnen opleveren. Vandaar dus het voorstel, 
temeer omdat het mooi aansluit bij de bepalingen uit de grondwet. Grondwet, Titel III. De 
Machten. Een stuk van die machten zijn met name provincies en gemeenten, provinciale 
belangen door de provincieraden, gemeentelijke belangen door de gemeenteraden. Dan heb 
je hoofdstuk VIII waar het gaat over provinciale en gemeentelijke instellingen, en de 
politieke, en vooral het principe van de decentralisatie. Dan worden dus uw lokale besturen, 
provincie en gemeenten, meer als één geheel beschouwd en kunnen de intercommunales 
ingebed worden in die structuur. Dat was het voorstel. 
 
 
VOORZITTER.- De heer Kerremans heeft het woord. 
 
De heer KERREMANS.- Voorzitter, mevrouw de gouverneur, beste collega’s, 
 
Hier sta ik terug. Mijn mondelinge vraag gaat over de fietsostrades, maar dan wel meer 
specifiek daar waar enthousiaste gemeenten zelf initiatief willen nemen om een stuk van 
het tracé zelf te gaan aanleggen. Jammer genoeg blijft het daarbij. Veel goede intenties, 
de provincie is al tegemoetgekomen, er wordt bij de werken wanneer ze uitgevoerd zijn 
50% door de provincie gesubsidieerd, 50% door het gewest. Ondertussen zal ook het 
studiebureau door de provincie gefinancierd worden. Maar er blijft natuurlijk die stok in 
de wielen, en dat is de kost voor de onteigeningen. Daar stopt het. Gemeenten willen wel 
beginnen, maar men begint er niet aan. Dat is onze vaststelling. 
We hebben die vraag hier al eens voorgelegd. Toen is de vraag naar minister Ben Weyts 
gegaan. Dat is op weinig uitgedraaid, maar er is een nieuw element opgedoken. Op de 
gemeenteraad van Heist-op-den-Berg was er hierover nogal wat te doen, maar ik was daar 
niet aanwezig. Door uw woordvoerder werd daarna in de pers gereageerd. En dat is 
natuurlijk de trigger voor deze mondelinge vraag. Daarin werd opnieuw verwezen naar het 
voorleggen van de vraag om de kosten voor onteigeningen te dekken, dat die ging 
voorgelegd worden aan minister Ben Weyts en dat, en ik citeer: “Men het de gemeenten zo 
makkelijk mogelijk zou maken bij het realiseren van die projecten.” Dat klonk mij als 
muziek in de oren, maar natuurlijk dat is een beetje vaag. Ik had hier graag vernomen wat 
die woorden precies inhouden. Of die vraag nu wel degelijk aan minister Ben Weyts 
voorgelegd is? Wat de intenties zijn? Want het lijkt mij inderdaad nogal raar dat bij een 
provincie, en terecht, die een lans breekt voor fietsen, fietsers, fietsgebruik - alle 
provincies gaan dat doen, maar ook het Vlaamse gewest speelt daar een belangrijke rol, wil 
daar een speerpunt van maken - de politieke niveaus daar niet als een tandem rijden, maar 
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eerder in twee richtingen uitgaan. Zo lijkt het toch een beetje. Men wil wel, maar het 
Vlaamse gewest geeft de centen niet. Dat kan perfect gecontroleerd worden.  
Omwille van die onzekerheid naar de financiële toekomst rond al die projecten, omwille van 
dat uitgesproken fietsbeleid van provincie en gewest, omwille van de vragende gemeenten, 
ongeduldige gemeenten, niet zozeer ik die ongeduldig ben, maar de gemeenten, maar zeker 
ongeduldige fietsers, en de aangetoonde noodzaak is zelden zo helder geweest als in dit 
dossier. Vandaar graag een tandje bijsteken, en ik kijk uit naar uw antwoord. 
 
 
VOORZITTER.- De heer Lemmens heeft het woord. 
 
De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Mijnheer de voorzitter, mevrouw de gouverneur, 
 
Toen u op ATV zat, zat ik te onderhandelen in Brussel rond de afslanking van de provincies. 
Ik wou dat toch maar even zeggen. 
De stand van zaken van de subsidiëring van de onteigeningen, mijnheer Kerremans. Ik heb 
het hier al meermaals gezegd, de Vlaamse provincies hebben samen de vraag gesteld aan 
minister Weyts om de financiële ondersteuning voor gemeenten die de fietsostrades 
aanleggen uit te breiden. Die steun die u hier regelmatig hebt gevraagd, en waar u de 
nodige aandacht voor vraagt. Op 30 januari jl. heeft er een beleidsoverleg plaatsgevonden 
tussen de gedeputeerde van mobiliteit en minister Weyts. Daar is aan de minister 
voorgesteld om naast de aanleg ook de studiekosten en de kosten voor grondverwerving te 
subsidiëren via het Fietsfonds. Die vraag was al veel langer gesteld aan hem, maar we 
hebben die op dat overleg nog eens echt specifiek voorgelegd vanuit alle provincies. De 
minister verklaarde zich akkoord om deze vragen snel te laten onderzoeken. Op dit 
moment bespreken de provinciale en gewestelijke medewerkers de bijkomende 
subsidiemogelijkheden op ambtelijk niveau. Het volgende overleg van het Vlaams Fietsteam 
is gepland voor 31 maart, en dit onderwerp staat op de agenda. Een voorstel vanuit de 
ambtenarij, na dit overleg, zal dan op termijn worden voorgelegd aan de provincieraden en 
aan het Vlaams parlement. Dus we zitten in de goede richting. Maar ik heb u gezegd dat 
zulke zaken nu eenmaal tijd innemen.  
Misschien toch nog iets over de gemeenten ondersteunen bij realisatie van de fietsostrade 
Lier-Aarschot, want daar had u het specifiek over. Wij hebben daar toch de laatste 
maanden al wel wat over gecommuniceerd. Deze raad, waar u in zetelt, keurde immers goed 
dat de gemeenten de kosten voor aanleg volledig terugbetaald krijgen volgens de 
60-40 regeling met het Vlaams Fietsfonds. Dat is een evidentie. Bovendien verwerkt de 
dienst Mobiliteit alle aanvragen en neemt de provincie Antwerpen de prefinanciering van de 
Vlaamse overheid op zicht. Onder andere in Lint, in Puurs en in Bornem werden op deze 
manier heel wat stukken van fietsostrade gerealiseerd. Dus ik ben er altijd mee akkoord 
om een tandje bij te steken, maar we realiseren ook heel veel op het terrein. Voor de 
trajecten Lier-Herentals, de F103, en Lier-Aarschot, de F104, is er nog een bijkomend 
voordeel. Deze raad keurde in november het bestek goed waarbij we de ontwerper voor 
deze fietsostrades zullen aanstellen. De provincie zal met andere woorden de studiekosten 
volledig op zich nemen en het studieproces trekken, en coördineren vanuit de dienst 
Mobiliteit. De gemeenten kunnen dan zelf delen van de fietsostrade aanleggen op basis van 
dit studiewerk. Bovendien staan wij in voor het overleg tussen de gemeenten, de NMBS, 
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Infrabel, de Vlaamse overheid en de Fietsersbond. In april zou die gunning moeten kunnen 
gebeuren. Dan kunnen we hierover ook terugkoppelen naar de gemeenten. 
In elk geval, uw vraag, hier al verschillende keren gesteld, mijnheer Kerremans, is gehoord 
geworden en ik hoop ook zo snel mogelijk dat er een antwoord komt van Vlaanderen, en dat 
we hier ook snel in de provincieraad kunnen met een voorstel komen. 
 
Dank u. 
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OPENBARE VERGADERING 
 
 

 
 

GRIFFIE 
Departement Mens, Communicatie 
en Organisatie 

 

 
 
De leden van de provincieraad 
 
 
 
 

 
 
 
 
 datum 7 maart 2017 
 kenmerk M>griffie>provincieraad>zittingen>2017 
 contactpersoon Veerle Vervloesem | T 03 240 54 28 
  veerle.vervloesem@provincieantwerpen.be 
 onderwerp Provincieraad 
 
 
 

Mevrouw, 
Mijnheer, 
 
 
Ik heb de eer u mede te delen dat ik bij toepassing van artikel 20 van het 
provinciedecreet beslist heb de provincieraad bijeen te roepen op donderdag 
23 maart 2017 om 14.30 uur. 
 
U gelieve deze vergadering, die plaats heeft in het Bernarduscentrum, 
Lombardenvest 23 te 2000 Antwerpen, bij te wonen. Als bijlage zend ik u de 
agenda. 
 
Met bijzondere hoogachting, 
 
De voorzitter, 
 
 
 
Kris Geysen 
 

Postadres:  
Koningin Elisabethlei 22 
2018 Antwerpen 
T 03 240 50 11 
info@provant.be 

Bezoekadressen (van juni 2013 tot eind 2016) Administratie: 
Provinciehuis aan de Singel (PaS) 
Desguinlei 100 | 2018 Antwerpen  
Deputatieleden en kabinetten: Parkhuis 
Koningin Elisabethlei 18 | 2018 Antwerpen 
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PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 
VERGADERING VAN 23 MAART 2017 
Agenda 
 
 
OPENBARE VERGADERING 
 
0. Provinciale overheid 
 
0/1 Provincieraad. Ontslag van mevrouw Tine Muyshondt. Opvolging. 

 
0/2 Provincieraad. Ontslag van mevrouw Sofie Bradt. Opvolging. 

 
0/3 Wijziging van de vertegenwoordiging van de CD&V-fractie in enkele 

commissies, in de Vereniging van Vlaamse Provincies, in enkele APB's en 
in IGEAN. Goedkeuring. 

 
 
1. Cultuur 
 
1/1 Budget 2017: Inschrijving subsidiekrediet voor departement Cultuur - 

Stafdienst Cultuur voor de nominatim subsidie Spontini. Goedkeuring. 
 
 
2. Ruimtelijke ordening, mobiliteit en intercommunales 
 
2/1 Gewestelijk RUP - Ranst en Zandhoven - "Vallei van de Tappelbeek ": 

advies openbaar onderzoek. Goedkeuring. 
 

2/2 Product fietssnelwegen: aanstellen van communicatiebureau voor de vijf 
Vlaamse provincies – raamovereenkomst voor maximum 4 jaar – 
selectieleidraad, keuze van gunningswijze, samenwerkingsovereenkomst. 
Goedkeuring. 
 

2/3 Fietsostrade Herentals-Balen - ontwerpplannen, keuze van gunningswijze, 
bestek, raming, addendum aan de samenwerkingsovereenkomst, 
aanvullende diensten, verhoging vastlegging. Goedkeuring. 
 

2/4 Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap Attaqwa. 
Budget 2017. Akteneming. Goedkeuring. 
 

2/5 Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap Mehmet Akif. 
Budget 2017. Akteneming. Goedkeuring. 
 

2/6 Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap Innerlijke 
Vrede. Budget 2017. Akteneming. Goedkeuring. 
 

2/7 Erediensten. Mol. Islamitische geloofsgemeenschap Ensar. Budget 2017. 
Akteneming. Goedkeuring. 
 

 14 



VERGADERING VAN 23 MAART 2017 

2/8 Erediensten. Mechelen. Aartsbisschoppelijke gebouwen van de eredienst. 
Kosten in de periode van 1995 tot 15 oktober 2016. Verdeling van de 
provinciale lasten. Dadingsovereenkomst met de provincie Waals-Brabant. 
Goedkeuring. 

 
 
3. Economie, landbouw, innovatie en internationale samenwerking 
 
 
4. Financiën en logistiek 
 
4/1 Tweede erratum. Meerjarenplan 2014 – 2019 (budgetjaar 2017). 

Evenwicht na de tweede reeks wijzigingen. Goedkeuring. 
 

4/2 Tweede reeks wijzigingen van 2017.  
Diverse correcties op budgetopmaak 2017. 
 

4/3 Tweede reeks wijzigingen van 2017.  
Consultancy en programmatie van de toepassingen voor de 
omgevingsvergunningen op het Sindala platform.  
 
Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget  
Beleidsdomein Leefmilieu. Exploitatiebudget – Uitgaven  
Vermindering van transactiekrediet 2017.  
 
Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit. Exploitatiebudget – Uitgaven  
Vermindering van transactiekrediet 2017.  
 
Beleidsdomein Mens, Communicatie en Organisatie. Exploitatiebudget – 
Uitgaven  
Vermindering van transactiekrediet 2017.  
 
Beleidsdomein Informatie- en Communicatietechnologie. Exploitatiebudget 
– Uitgaven  
Vermeerdering van transactiekrediet 2017. 
 

4/4 Tweede reeks wijzigingen van 2017.  
Verschuiving exploitatiemiddelen binnen stafdienst Vrije Tijd in functie van 
herziening dotaties.  
 
Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget  
Beleidsdomein Vrije Tijd. Exploitatiebudget - Uitgaven  
Verschuiving van transactiekrediet 2017 
 

4/5 Tweede reeks wijzigingen 2017.  
Aankoop tractor voor Kasteel d’Ursel - verschuiving exploitatiemiddelen 
naar investeringsbudget.  
 
Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget  
Beleidsdomein Vrije Tijd. Exploitatiebudget - Uitgaven  
Vermindering van transactiekrediet 2017  
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Budget 2017. Schema B4. Transactiekredieten voor 
investeringsverrichtingen  
Beleidsdomein Vrije Tijd. Investeringsbudget - Uitgaven  
Vermeerdering van transactiekrediet 2017  
 
Budget 2017 - Schema B3. Investeringsenveloppe  
Investeringsenveloppe IE07 - Vrije Tijd  
Rubriek II.A.3. Roerende goederen - Uitgaven  
Vermeerdering van verbinteniskrediet  
Vermeerdering van transactiekrediet 2017 
 

4/6 Tweede reeks wijzigingen van 2017  
Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit - budget voor studies, 
verhoging van uitgaven  
 
Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget  
Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit. Exploitatiebudget – Uitgaven  
Vermeerdering van transactiekrediet 2017  
 
Budget 2017. Schema B4. Transactiekredieten voor 
investeringsverrichtingen  
Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit. Investeringsbudget – 
Uitgaven  
Vermindering van transactiekrediet 2017  
 
Budget 2017 – Schema B3. Investeringsenveloppe  
Investeringsenveloppe IE08 – Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit  
Rubriek III. Investeringen in immateriële vaste activa – Uitgaven  
Vermindering van verbinteniskrediet  
Vermindering van transactiekrediet van 2017  
 
Rubriek II.A.1. Terreinen en gebouwen – Uitgaven  
Vermindering van verbinteniskrediet  
Vermindering van transactiekrediet van 2017  
 
Rubriek II.A.2. Wegen en overige infrastructuur – Uitgaven  
Vermindering van verbinteniskrediet  
Vermindering van transactiekrediet van 2017 
 

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

4/8 Tweede reeks wijzigingen van 2017  
Aanpassing waardeverschil aandeelhouderschap ABC cvba, Maatschappij 
voor sociale woningbouw  
 
Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget  
Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid. Exploitatiebudget – 
Uitgaven  
Vermindering van transactiekrediet 2017  
 
Budget 2017. Schema B4. Transactiekredieten voor 
investeringsverrichtingen  
Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid. Investeringsbudget 
– Uitgaven  
Vermeerdering van transactiekrediet 2017  
 
Budget 2017 - Schema B3. Investeringsenveloppe  
Investeringsenveloppe IE10 – Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid  
Rubriek I.E. Andere financiële vaste activa  
Vermeerdering van verbinteniskrediet  
Vermeerdering van transactiekrediet 2017 
 

4/9 Tweede reeks wijzigingen van 2017  
Verrekening kosten Europaweken in Kasteel d’Ursel.  
 
Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget  
Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid. Exploitatiebudget – 
Uitgaven  
Vermindering van transactiekrediet 2017  
Beleidsdomein Vrije Tijd. Exploitatiebudget – Uitgaven  
Vermeerdering van transactiekrediet 2017. 
 

4/10 Budget 2017. Tweede reeks wijzigingen.  
Aanpassing van de dotaties van het autonoom provinciebedrijf APB Sport 
(SPRT) en het extern verzelfstandigde agentschap privaat met vzw-
structuur EVAP Provinciaal Sport- en Recreatiedomein De Nekker (PSRN). 
Goedkeuring. 
 

4/11 Tweede erratum. Budget 2017. Evenwicht na de tweede reeks wijzigingen. 
Goedkeuring. 
 

4/12 Rapport tweede semester 2016 van de financieel beheerder aan de 
provincieraad. Artikels 161 en 162 van het provinciedecreet, rapport aan 
de provincieraad en deputatie over de thesaurietoestand, de 
liquiditeitsprognose, de beheerscontrole, de evolutie van de budgetten en 
de voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de 
voorgenomen verbintenissen. Kennisname. 
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4/13 Provinciale overheidsopdrachten. Antwerpen. Onze-Lieve-
Vrouwekathedraal. Restauratie. Fase 12 c: restauratie van het 
Schyvenorgel. Verrekening nr. 4 en verlenging contractuele 
uitvoeringstermijn. Goedkeuring. 
 

4/14 Provinciale overheidsopdrachten.  
Antwerpen/Deurne. Kasteel Rivierenhof. Dringende 
instandhoudingswerken: luiken. Ontwerp. Goedkeuring. 
 

4/15 Vastgoed. Aartselaar. Wullebeek (A.6.01). Aanleg van een retentiebekken 
(RUP De Reukens). Onteigeningsplan. Definitieve goedkeuring. 
Goedkeuring. 
 

4/16 Vastgoed. Antwerpen. Laarbeek (A.S.07). Burchtse Weel. Verwerving 
pompstation en wachtbekken. Goedkeuring. 
 

4/17 Vastgoed. Antwerpen. Veldstraat 36. Minnelijke beëindiging erfpacht. 
Verkoop. Goedkeuring. 
 

4/18 Vastgoed. Boom. Provinciaal recreatiedomein De Schorre. Verlof tot 
bouwen voor ID&T. Goedkeuring. 
 

4/19 Vastgoed. Mol. Scheppelijke Nete (A.7.29.5). Aanleg van een 
retentiebekken (deel 1). Laatste reeks grondaankopen. Goedkeuring. 
 

4/20 Vastgoed. Zoersel. Trappistenbeek (A.3.21.4). Aanleg 
overstromingsgebied ‘Kwikaard’. Aankoop privé-percelen. Tweede reeks 
grondaankopen. Goedkeuring. 

 
 
1e bijkomende agenda 
4/21 Interpellatie in verband met 16 jaren met 2 Tomorrowlandweekends, 

ingediend door Kris Merckx (PVDA+). 
 
 
5. Onderwijs en jeugd 
 
 
6. Energie, communicatie en ICT 
 
6/1 Provinciale Overheidsopdrachten. Toepassing art. 43 §2 11° van het 

provinciedecreet. Deelname aan raamovereenkomst reproductiemateriaal 
van de provincie Vlaams-Brabant. Goedkeuring. 

 
 
7. Recreatie, sport en toerisme 
 
7/1 APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre. Beëindiging 

gebruiksovereenkomst ID&T. Goedkeuring. 
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8. Personeel, organisatieontwikkeling en veiligheid 
 
8/1 Provinciepersoneel. Aanpassing organisatiestructuur. Goedkeuring. 
 
 
9. Welzijn 
 
9/1 Arbeidszorg. Voorstel reglement impulssubsidie voor innovatieve projecten 

arbeidszorg. Goedkeuring. 
 

9/2 Wonen. Wijziging vertegenwoordiging provincie Antwerpen binnen de 
sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Haard. Goedkeuring. 

 
 
10. Europa, plattelandsbeleid en sociale economie 
 
 
11. Milieu, natuur en Mondiaal beleid 
 
 
12. Waterbeleid 
 
12/1 Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing van artikel 43, §2, 11° van 

het provinciedecreet. Inrichting Babbelkroonbeek - Arkelloop Bremstraat 
Lier Duffel. Verrekening 1. Goedkeuring. 
 

12/2 Uitvoering-Herinrichting Bossenloop 9.14 Turnhout. 
Samenwerkingsovereenkomst met Aquafin. Goedkeuring. 

 
 
13. Moties 
 
 
14. Interpellaties 
 
 
15. BESLOTEN VERGADERING 
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0. Provinciale overheid 
 

Nr. 0/1 van de agenda 
 

Provincieraad. Ontslag van mevrouw Tine Muyshondt. 
Opvolging. 

Verslag 
 
VOORZITTER.- We nemen kennis van het ontslag van mevrouw Tine Muyshondt en 
mevrouw Sofie Bradt. Om in hun opvolging te voorzien moeten wij bij lottrekking 
2 bijzondere commissies van 5 raadsleden samenstellen die het onderzoek gaan doen van 
de geloofsbrieven van de kandidaat-opvolgers, de heer Daan De Veuster, en de heer 
Stefan Deleus. 
De raadsleden van de bijzondere commissie moeten afkomstig zijn uit de andere 
kiesarrondissementen dan dat van de kandidaat-opvolgers. 
Mag ik mevrouw Stevens vragen de namen te trekken uit de enveloppen die zijn 
klaargemaakt. 
Voor de heer De Veuster zijn dat: Eddy Verhaeven, Ivo Bollen, Rony Cuyt, Bayraktar Aysel, 
en Van Eetvelt Roel. 
Mag ik vragen aan deze leden om mee te gaan met de heer De Smet naar het lokaal van de 
N-VA-fractie. 
 
Dan schorsen we voorlopig de vergadering en wachten we tot de commissies terug zijn van 
hun werkzaamheden. 
 
 
De vergadering wordt geschorst te 15.05 uur en hernomen te 15.12 uur. 
 
 
VOORZITTER.- We luisteren naar de verslaggevers die zojuist door de commissie zijn 
aangeduid. Voor de heer De Veuster is dat mijnheer Van Eetvelt. 
 
De heer VAN EETVELT.- Ik breng graag verslag uit van de bijzondere commissie voor het 
onderzoek van de geloofsbrieven. 
De commissie heeft kennis genomen van de email van 8 februari 2017 waarbij mevrouw 
Tine Muyshondt ontslag neemt als provincieraadslid. De heer Daan De Veuster, geboren op 
13 februari 1978, schepen, wonende Zandgroefweg, Sint-Job-in-’t-Goor, is geroepen om in 
de opvolging van mevrouw Tine Muyshondt te voorzien. Hij is inderdaad de volgende in 
aanmerking komende plaatsvervanger van lijst 7, district Kapellen, waartoe mevrouw Tine 
Muyshondt behoorde. Het aanvullend onderzoek heeft laten blijken dat de heer Daan 
Deveuster de vereiste voorwaarden is blijven vervullen en nog vervult, zodat niets zich 
tegen zijn aanstelling als provincieraadslid verzet. De bijzondere commissie stelt dan ook 
voor de heer Daan De Veuster tot de wettelijke eed toe te laten. 
 
 

 20 



VERGADERING VAN 23 MAART 2017 

VOORZITTER.- Dan kunnen we overgaan tot de eedaflegging. De eedformule in het 
provinciedecreet luidt als volgt: “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te 
komen.” 
 
Mijnheer De Veuster, mag ik vragen recht te staan, de rechterhand op te heffen en de 
eed uit te spreken. 
 
 
De heer DE VEUSTER legt de wettelijke af. 
 
 
VOORZITTER.- Dank u wel, en van harte proficiat. 
 
Applaus 
 
 

Nr. 0/2 van de agenda 
 

Provincieraad. Ontslag van mevrouw Sofie Bradt. 
Opvolging. 

Verslag 
 
VOORZITTER.- De leden van de commissie die de geloofsbrieven van de heer Deleus 
onderzoeken zijn: Koen Palinckx, Inga Verhaert, Linda Verlinden, Sener Ugurlu, Annie 
Bwatu Nkaya. U mag meegaan met mevrouw Vervloesem naar het lokaal van de 
CD&V-fractie. 
 
VOORZITTER.- We luisteren naar de verslaggever voor de heer Deleus. 
De heer Ugurlu heeft het woord. 
 
De heer UGURLU.- Ik lees het verslag van de bijzondere commissie voor het onderzoek van 
de geloofsbrieven. 
De commissie heeft kennis genomen van de email van 22 februari 2017 waarbij mevrouw 
Sofie Bradt ontslag neemt als provincieraadslid. Mevrouw Annelies Reynaert is de 
eerstvolgende in aanmerking komende plaatsvervanger van lijst 7, district Mechelen, 
waartoe mevrouw Sofie Bradt behoorde. Met een email van 16 februari 2017 heeft zij te 
kennen gegeven aan haar mandaat als provincieraadslid te verzaken. De heer Stefaan 
Deleus, geboren op 16 december 1971, advocaat, wonende Hombekerkouter, Mechelen, is 
geroepen om in de opvolging van mevrouw Sofie Bradt te voorzien. Hij is inderdaad de 
volgende in aanmerking komende plaatsvervanger van lijst 7, district Mechelen, waartoe 
mevrouw Sofie Bradt behoorde. Het aanvullend onderzoek heeft laten blijken dat de heer 
Stefaan Deleus de vereiste voorwaarden is blijven vervullen en nog steeds vervult, zodat 
niets zich tegen zijn aanstelling als provincieraadslid verzet. De bijzondere commissie stelt 
dan ook voor de heer Stefaan Deleus tot de wettelijke eed toe te laten. 
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VOORZITTER.- Mijnheer Deleus, mag ik ook aan u vragen om recht te staan, de 
rechterhand op te heffen en de eed uit te spreken. 
 
 
De heer DELEUS legt de wettelijke eed af. 
 
 
VOORZITTER.- Dank u wel, proficiat. 
 
Applaus 
 
 
VOORZITTER.- Ik wens jullie beiden ook veel succes hier in onze provincieraad, en van 
harte welkom. 
 
 

Nr. 0/3 van de agenda 
 

Wijziging van de vertegenwoordiging van de CD&V-fractie 
in enkele commissies, in de Vereniging van Vlaamse Provincies, 

in enkele APB's en in IGEAN. Goedkeuring. 
Verslag 

 
De CD&V-fractie wenst haar vertegenwoordiging in een aantal verenigingen en 
commissies te wijzigen. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 
Gelet op de artikelen 35 en 39 van het provinciedecreet; 
 
Gelet op de statutaire bepalingen van de Vereniging van de Vlaamse Provincies; 
 
Gelet op artikel 229 van het provinciedecreet houdende de samenstelling van de 
raad van bestuur van een autonoom provinciebedrijf; 
 
Gelet op de artikelen 44 en 59 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking; 
 
Gelet op artikel 5 van het decreet van 22 december 2006 tot wijziging van het 
decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
 
Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 
 
Bij geheime stemming, 
 

BESLUIT: 
Artikel 1: 
De heer Michel Meeus vervangt mevrouw Tine Muyshondt als voorzitter van de 
provincieraadscommissie Cultuur. 
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Artikel 2: 
De heer Daan De Veuster vervangt de heer Michel Meeus als ondervoorzitter van 
de provincieraadscommissie Cultuur. 
 
Artikel 3: 
De heer Daan De Veuster vervangt mevrouw Tine Muyshondt als lid van de 
provincieraadscommissie Financiën en logistiek. 
 
Artikel 4: 
De heer Stefaan Deleus vervangt mevrouw Sofie Bradt als lid van de 
provincieraadscommissie Energie, communicatie en ICT. 
 
Artikel 5: 
De heer Stefaan Deleus vervangt mevrouw Sofie Bradt als lid van de 
provincieraadscommissie Waterbeleid. 
 
Artikel 6: 
De heer Michel Meeus vervangt mevrouw Tine Muyshondt als lid van de algemene 
vergadering van de Vereniging van de Vlaamse Provincies. 
 
Artikel 7: 
Mevrouw Lili Stevens vervangt mevrouw Tine Muyshondt als lid van de raad van 
bestuur van het APB Campus Vesta. 
 
Artikel 8: 
Mevrouw Lili Stevens vervangt mevrouw Tine Muyshondt als lid van de raad van 
bestuur van het APB Sport. 
 
Artikel 9: 
De heer Daan De Veuster vervangt mevrouw Tine Muyshondt als lid van de raad 
van bestuur van het APB Toerisme. 
 
Artikel 10: 
De heer Daan De Veuster vervangt mevrouw Tine Muyshondt als lid van de raad 
van bestuur van IGEAN. 
 
 
VOORZITTER.- Zijn daar nog tussenkomsten over? Geen. 
 
Het is een geheime stemming. 
 
Men gaat over tot de geheime stemming. 65 leden nemen eraan deel. Er zijn 
59 stemmen ja, 2 stemmen nee en 4 onthoudingen, zodat het voorstel is goedgekeurd. 
 

 23 



PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 

1. Cultuur 
 

Nr. 1/1 van de agenda 
 

Budget 2017: Inschrijving subsidiekrediet voor 
departement Cultuur - Stafdienst Cultuur voor de nominatim 

subsidie Spontini. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

 
Met het Studiecentrum voor Vlaamse Muziek werd een 
samenwerkingsovereenkomst afgesloten betreffende het project Gaspare Spontini 
(goedgekeurd door de provincieraad op 23 juni 2016). 
Deze overeenkomst bepaalt o.a. een nominatimsubsidie 2016 van 22.810 EUR 
(deze werd ingeschreven bij provincieraadsbesluit van 23 juni 2016, onder 
ramingsnummer 201600901); en een nominatimsubsidie 2017 van 55.000 EUR. 
Die werd nog niet opgenomen in de begroting en moet dus nog worden 
ingeschreven. 
 
Het in te schrijven bedrag van 55.000 EUR kan als volgt worden tegengewogen: 
- projectsubsidie aan Het Paleis verminderen met 50.000 EUR. Er is in de begroting 
2017 100.000 EUR ingeschreven, maar volgens de subsidieovereenkomst 
2015-2018 bedraagt deze vanaf 2017 nog 50.000 EUR. 
- de resterende 5.000 EUR verminderen van het subsidiekrediet Humanitaspijs / 
Cultuurprijs. In de begroting is er 15.000 EUR ingeschreven, maar er vindt geen 
uitreiking plaats in 2017 van de Cultuurprijs. 
 
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 2 maart 2017. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 
Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 

BESLUIT: 
Artikel 1: 
In het budget 2017 wordt het subsidiekrediet “Projectsubsidie aan Het Paleis (N)”, 
ramingsnummer 2017150486 onder SCUL, verminderd met 50.000,00 EUR. 
 
Artikel 2: 
In het budget 2017 wordt het subsidiekrediet “Humanitasprijs / Cultuurprijs (N)”, 
ramingsnummer 2017140654 onder SCUL, verminderd met 5.000,00 EUR. 
 
Artikel 3: 
In het budget 2017 wordt 55.000,00 EUR ingeschreven als “Projectsubsidie aan 
Studiecentrum voor Vlaamse Muziek vzw (N)”, ramingsnummer 2017002684 onder 
SCUL. 
 
 
VOORZITTER.- Zijn daar nog tussenkomsten over? Geen. 
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Dan leg ik dit punt voor ter stemming en de stemming is geopend. 
 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
64 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
62 leden hebben ja gestemd; 
 2 leden hebben zich onthouden. 
 
Goedgekeurd met 62 stemmen ja bij 2 onthoudingen. 
 
De VOORZITTER zegt dat er technische problemen zijn zodat zijn ja-stem er niet 
doorkomt. 
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2. Ruimtelijke ordening, mobiliteit en intercommunales 
 

Nr. 2/1 van de agenda 
 

Gewestelijk RUP - Ranst en Zandhoven - "Vallei van de Tappelbeek ": 
advies openbaar onderzoek. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 
 
1. Inleiding 
 
Dit besluit betreft het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Vallei van de 
Tappelbeek" in Ranst en Zandhoven. Het RUP zit in de fase van openbaar 
onderzoek. Volgens art. 2.2.4. § 4 van de Vlaamse Codex voor Ruimtelijke 
Ordening dient de provincieraad in deze fase advies uit te brengen aan de Vlaamse 
Regering. 
 
2. Inhoud van het plan 
 
Het plangebied ligt grotendeels in Ranst, deels in Zandhoven. 
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fig.1: situering plangebied 

 
fig.2: luchtfoto plangebied 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fig.3: gewestplanbestemmingen plangebied 

 
fig.4: situering habitatrichtlijngebied 

 
fig.5: ontwerp grafisch plan 

bedrijventerrein 
Broechem-Ranst 
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Met het RUP wil Vlaanderen de vallei van de Tappelbeek openruimtebestemmingen 
geven (bos-, natuur- en agrarisch gebied, zie fig.5). 
 
Het gebied ten zuiden van de E313 heeft momenteel de gewestplanbestemmingen 
agrarisch gebied en bosgebied. 
 
De zone ten noorden van de E313 heeft momenteel de gewestplanbestemming 
'regionaal bedrijventerrein met openbaar karakter' en is gekend onder de naam 
'bedrijventerrein Broechem-Ranst'. 
POM Antwerpen voerde een onderzoek naar de haalbaarheid van de ontwikkeling 
van dit gebied voor bedrijvigheid. Door de aanwezigheid van o.a. de Tappelbeek, 
drinkwaterbekkens, een hoogspanningsverdeelstation, waardevolle natuur en door 
de moeilijke ontsluitingsmogelijkheden werd geoordeeld dat een rendabele 
ontwikkeling van het bedrijventerrein Broechem-Ranst niet haalbaar is. In kader 
van het ENA (Economisch Netwerk Albertkanaal) werd vervolgens beslist deze zone 
om te vormen naar bos- en natuurgebied (beslissing van de Vlaamse Regering van 
17 juli 2015). In 2015 werd dit gebied ook aangeduid als signaalgebied. 
 
Het RUP doet geen uitspraak over het woonlint aan de Massenhovensesteenweg, dit 
behoudt een woonbestemming. 
 
Het valleigebied van de Tappelbeek (waterloop 2e cat.) vormt samen met het 
valleigebied van de Molenbeek/Bollaak (waterloop 1e cat.) een groot 
overstromingsgebied ten zuiden van Viersel (Zandhoven). Het betreft een groot 
afstroomgebied waarvan het water via de Molenbeek/Bollaak onder het Netekanaal 
moet om uiteindelijk terecht te komen in de getijdegevoelige Kleine Nete. 
In het verleden is het vaak voorgekomen dat het overstromingsgebied dermate 
werd aangesproken dat het water huizen bedreigde en soms ook effectief onder 
water zette. Vroeger kon het overtollige water in het Netekanaal overlopen. 
Het Netekanaal fungeert echter ook als ruwwaterbron voor drinkwaterproductie. De 
zuiveringsinstallaties van Water-Link zijn niet echter voorzien op 
overstromingswater. Enerzijds heeft dit water een andere samenstelling dan 
kanaalwater en anderzijds bevat overstromingswater heel wat verontreinigingen. 
Daarom werd midden jaren ’90 een betonnen muur opgetrokken om het Netekanaal 
te vrijwaren van water vanuit het overstromingsgebied. Dit maakt echter dat bij 
hogere waterstanden telkens de afweging moet gemaakt worden of er via drie 
sluisjes toch water in het Netekanaal wordt geloosd om de meest bedreigde 
woningen te ontzien, dan wel of die huizen moeten ontruimd worden. Gezien het 
maar om twee woningen gaat werd recent onder coördinatie van de Gouverneur 
een plan van aanpak uitgewerkt om deze twee woningen aan te kopen en af te 
breken. Hierbij werden afspraken gemaakt tussen Water-Link, VMM en de 
provincie. Ondertussen is Water-Link de onderhandelingen opgestart om de beide 
woningen aan te kopen. Water-Link zal telkens instaan voor de helft van de 
kostprijs, de VMM en de provincie respectievelijk voor de andere helft. 
 
3. Procedure 
 
Op basis van het onderzoek tot milieueffectenrapportage oordeelde de bevoegde 
administratie dat het plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke milieueffecten en 
de opmaak van een plan-MER niet nodig is. 
 
De plenaire vergadering over het RUP "Vallei van de Tappelbeek" vond plaats op 
29 juni 2016. 
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In zitting van 23 juni 2016 heeft de deputatie advies uitgebracht over het plan: 
- Er werd gevraagd te verduidelijken op welke manier men tot de afbakening 

tussen de verschillende bestemmingen is gekomen.  
- Er werd gevraagd in het dossier te verduidelijken wat de concrete impact is voor 

de landbouwers van de opname binnen de bestemming natuurgebied met 
overdruk 'grote eenheid natuur' en binnen de overdruk 'natuurverweving'. 
 

Tijdens de plenaire vergadering werden door andere adviesverlenende instanties 
volgende opmerkingen gemaakt: 
- Agentschap Innoveren en Ondernemen en NV De Scheepvaart stellen de 

mogelijke impact van een groene bestemming voor Broechem-Ranst op de 
omliggende bedrijvigheid in vraag. 
→ Ruimte Vlaanderen stelde dit als aandachtspunt mee te geven aan de 
minister maar geen wijzigingen door te voeren in het RUP. 

- De gemeente Ranst bracht een voorwaardelijk gunstig advies uit, met als 
voorwaarde dat de bestaande landbouwbedrijven niet gehypothekeerd worden. 
Ze vragen voldoende mogelijkheden te behouden voor deze bedrijven. 
→ Ruimte Vlaanderen lichtte toe dat er steeds een afweging is gebeurd vanuit 
ontwikkelingsmogelijkheden voor landbouwbedrijven enerzijds en vanuit 
natuurdoelen voor het habitatrichtlijngebied anderzijds. Daarnaast is het plan 
het gevolg van een consensus tussen de verschillende actoren en sectoren. 
Hierbij werd maximaal vermeden natuurdoelen op huiskavels van 
landbouwbedrijven te leggen. De keuzes zullen bijkomende gemotiveerd 
worden in de toelichtingsnota. De huiskavels waar een overdruk 
natuurverweving op ligt zullen herbekeken worden. 
 

Aanpassingen na de plenaire vergadering: 
- Aanpassing grenzen tussen verschillende bestemmingen: 
-  

plenaire vergadering openbaar onderzoek 
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- Bijkomend motivering en toelichting over afbakening tussen de verschillende 

bestemmingen is opgenomen onder hoofdstuk 7.2 (p.25 e.v. in de 
toelichtingsnota in bijlage). 

- Bijkomende motivering en bijkomende uitleg over wat de gevolgen zijn voor 
betrokkenen zijn toegevoegd onder hoofdstuk 8.1.4 (p.31 e.v. in de 
toelichtingsnota in bijlage). 

- Daarnaast werd een overgangsbepaling geschrapt in de bestemming natuur die 
bepaalde dat tot aan de realisatie als natuurgebied handeling nodig of nuttig 
i.f.v. bedrijfsvoering van landbouwbedrijven mogelijk bleven. 

 
De Vlaamse regering stelde op 23 december 2016 het gewestelijk RUP "Vallei van 
de Tappelbeek" voorlopig vast. 
 
Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 21 februari 2017 tot en met 21 april 
2017. 
 
4. Voorstel van advies door de provincieraad  
 
Volgende elementen zijn belangrijk bij de beoordeling van voorliggend dossier: 
- de omvorming van het bedrijventerrein Broechem-Ranst naar een 

openruimtebestemming volgt uit onderzoek van POM Antwerpen en werd 
bekrachtigd door een beslissing van de Vlaamse Regering; 

- in het dossier is opgenomen dat bestemmingen volgen uit overleg tussen de 
verschillende sectoren en actoren, dat ze rekening houden met de uitbating van 
de bestaande landbouwbedrijven en huiskavels. 

Om deze redenen wordt voorgesteld een gunstig advies uit te brengen. 
 
Er wordt echter voorgesteld in het advies volgende verduidelijking te vragen: 
- Om welke reden is de overgangsbepaling voor agrarisch gebruik in natuurgebied 

niet behouden na de plenaire vergadering en wat zijn de gevolgen hiervan? 
- In het gebied bevinden zich een aantal hippische centra (stoeterij, dressuurstal, 

…). De toekomstmogelijkheden van deze bedrijven zijn niet duidelijk 
opgenomen in de voorschriften waardoor behoud ervan een probleem kan 
vormen. Er wordt gevraagd dit uit te klaren en te verduidelijken. 

- werd er bij de (aangepaste) keuze voor natuurverwevingsgebieden rekening 
mee gehouden dat bijvoorbeeld paardenweides eenvoudiger te combineren zijn 
met natuurverweving dan intensieve graslanden voor melkveehouders? 
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Daarnaast wordt voorgesteld in het advies op te nemen dat de provincie vraagt om 
rekening te houden met de recente afspraken tussen Water-Link, de VMM en de 
provincie met betrekking tot de aankoop en de afbraak van enkele woningen in het 
valleigebied van de Tappelbeek. 
 
Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 9 maart 2017. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 

Op voorstel van de deputatie, 
 

BESLUIT: 
Enig artikel: 
De provincieraad brengt een gunstig advies uit over het ontwerp van gewestelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan "Vallei van de Tappelbeek" in het kader van het openbaar 
onderzoek.  
De provincieraad vraagt volgende elementen te verduidelijken: waarom zijn er 
geen overgangsbepaling voor agrarisch gebruik in natuurgebied opgenomen; wat 
zijn de toekomstmogelijkheden voor de hippische centra in het plangebied; werd er 
rekening mee gehouden dat bijvoorbeeld paardenweides eenvoudiger te 
combineren zijn met natuurverweving dan intensieve graslanden voor 
melkveehouders. Daarnaast vraagt de provincieraad om rekening te houden met de 
recente afspraken tussen Water-Link, de VMM en de provincie met betrekking tot 
de aankoop en de afbraak van enkele woningen in het valleigebied van de 
Tappelbeek. 
 
Digitale bijlagen: 
1. advies; 
2. ontwerp gewestelijk RUP "Vallei van de Tappelbeek"; 
3. advies deputatie naar aanleiding van plenaire vergadering. 
 
 
VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 
Dan leg ik dit punt voor ter stemming en de stemming is geopend. 
 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
64 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
64 leden hebben ja gestemd. 
 
Goedgekeurd met 64 stemmen ja. 
 
De VOORZITTER zegt dat er technische problemen zijn zodat zijn ja-stem er niet 
doorkomt. 
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Nr. 2/2 van de agenda 
 

Product fietssnelwegen: aanstellen van communicatiebureau 
voor de vijf Vlaamse provincies – raamovereenkomst voor 

maximum 4 jaar – selectieleidraad, keuze van gunningswijze, 
samenwerkingsovereenkomst. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 
 
Situering 
 
Op 15 januari 2015 gaf de deputatie goedkeuring aan de 
samenwerkingsovereenkomst tussen alle Vlaamse provincies voor de uitvoering van 
de studie voor de ontwikkeling van maatregelen en ingrepen die de leesbaarheid 
(samenhang) en de zichtbaarheid van een fietsostrade op het terrein verbeteren. 
 

 
 

In het kader van deze samenwerking werd een herkenbaar logo (zie bovenstaand 
beeld) ontworpen en kreeg elke fietsostrade een uniek nummer toegewezen. Het 
logo en het unieke nummer vormen de basiselementen van de routetaal met 
talrijke bouwstenen die zowel op het terrein als digitaal de fietsostrade 
zichtbaarheid moeten geven. De bouwstenen zijn getest op het terrein met een 
pilootproject in Kalmthout op de F14 fietsostrade Antwerpen - Essen en in Leuven 
op de F3 de fietssnelweg Leuven - Brussel. 
 
Het interprovinciale project kreeg niet alleen een goede evaluatie maar ook veel 
positieve reacties uit binnen- én buitenland. Het logo, de bewegwijzering en de 
routetaal voor fietsostrades spelen duidelijk in op de tijdsgeest en de noden van 
fietsers. Het maakt de fietsostrades zichtbaar in het straatbeeld en biedt de fietser 
de gewenste ondersteuning. De routetaal die horizontale (op de grond) en verticale 
(borden, signalisatie, …) elementen combineert, oogt visueel mooi, valt goed op en 
is erg duidelijk, aldus de geënquêteerden. De fietsostrade is gemakkelijker te 
volgen. 
 
De 5 provincies plannen in 2017 de uitrol van de routetaal op verschillende 
fietssnelwegen namelijk op:  

• F3 (Brussel - Leuven) 
• F14 (Antwerpen - Essen) 
• F1 (deel Antwerpen - Mechelen)  
• F5 (deel Ham – Hasselt langs het Albertkanaal) 
• F71 (deel Hamont-Achel – Hasselt)  
• F72 (Hasselt –Riemst langs het Albertkanaal) 
• F4 (Gent – Antwerpen) 

 
De 5 provincies willen de bekendheid van het fietsostradenetwerk, het logo en de 
rol die de provincies spelen bij de ontwikkeling en realisatie van fietsostrades en 
fietssnelwegen nog beter uit te werken en communiceren. Daarom willen de 
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provincies op zoek gaan naar een communicatiebureau dat een overkoepelende 
communicatiecampagne en de gezamenlijke websites www.fietssnelwegen.be en 
www.fietsostrades.be verder vorm zal geven. 
 
Een samenwerkingsovereenkomst tussen de 5 Vlaamse provincies regelt de 
modaliteiten voor de onderlinge samenwerking in het kader van het raamcontract. 
 
Gunningswijze en bestek 
 
De deputatie stelt voor om een raamcontract met een communicatiebureau te 
gunnen na een onderhandelingsprocedure met bekendmaking in toepassing van 
artikel 26 §2 3° van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten 
voor: Product fietssnelwegen: aanstellen van een communicatiebureau voor de vijf 
Vlaamse provincies – raamovereenkomst voor een periode van maximum 4 jaar. 
 
De onderhandelingsprocedure met bekendmaking is een procedure in 2 stappen:  

• stap 1 de kandidaatstelling: aan de hand van een selectieleidraad 
kunnen communicatiebureaus zich kandidaat stellen voor het 
raamcontract. De jury beoordeelt de kandidaturen worden 
beoordeeld en selecteert 5 bureaus worden geselecteerd voor stap 2; 

• stap 2 het bestek: de 5 geselecteerde bureaus krijgen het bestek met 
voorbeeldopdrachten. De 5 geselecteerde bureaus werken Deze 
opdrachten worden door de 5 geselecteerde bureaus (inschrijvers) 
inhoudelijk en financieel uitgewerkt in een offerte. Op basis van de 
ingediende offertes bepaalt de jury wordt de economisch meest 
voordelige inschrijver en legt deze voor ter goedkeuring aan de 
deputatie bepaald. De niet-gekozen inschrijvers van de offertes die 
niet worden gekozen, krijgen een tegemoetkoming van 1.000,00 EUR 
incl. btw voor het uitwerken van de voorbeeldopdrachten. 

 
Het raamcontract voorziet dat elke provincie, alleen of gezamenlijk, andere 
communicatieopdrachten aan de geselecteerde kandidaat kan gunnen zonder een 
bijkomende gunningsprocedure gedurende 4 jaar. Elke opdracht die de provincies 
gunnen op basis van deze raamovereenkomst zal steeds rechtstreeks aan de 
bestellende provincie gefactureerd worden voor hun aandeel. 
 
De gevraagde dienstverlening is dermate divers en inhoudelijk specifiek dat het niet 
mogelijk is om de specificaties van de opdracht exhaustief, eenduidig en met 
voldoende nauwkeurigheid te bepalen om gepaste offertes te bekomen. Enkel door 
het gebruik van de onderhandelingsprocedure kunnen de behoeften van de 
provincies en de mogelijkheden van de bureaus op mekaar afgesteld worden, en 
kunnen werkbare modaliteiten uitgewerkt worden.  
 
Gezien de aard van de opdracht dient de selectieleidraad gepubliceerd in het 
Publicatieblad van de Europese Unie. Omdat de publicatietermijn 52 kalenderdagen 
bedraagt, heeft de deputatie met het oog op een snelle gunning van het contract de 
kandidatuurstelling in het kader van de onderhandelingsprocedure met 
bekendmaking al aangekondigd op 3 maart 2017. 
 
De deputatie legt het bestek voor deze opdracht aan uw raad voor op 27 april 
2017. 
 
De bijlagen zijn digitaal raadpleegbaar in ABM. 
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De deputatie keurde dit verslag goed op 2 maart 2017. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 
Gelet op artikel 43 §2 11° van het provinciedecreet; 
 
Gelet op artikel 26 §2 3° van de wet van 15 juni 2006 betreffende de 
overheidsopdrachten; 
 
Overwegende dat de diensten Mobiliteit van de vijf Vlaamse provincies behoefte 
hebben aan een raamovereenkomst voor communicatieopdrachten; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 

BESLUIT: 
Artikel 1: 
De provincieraad neemt kennis van de samenwerkingsovereenkomst voor de 
raamovereenkomst voor het aanstellen van een communicatiebureau op afroep. 
 
Artikel 2: 
De provincieraad beslist een opdracht voor het aanstellen van een 
communicatiebureau op afroep voor: Product fietssnelwegen: aanstellen van een 
communicatiebureau voor de vijf Vlaamse provincies door middel van een 
raamovereenkomst gedurende een periode van 4 jaar, in de markt te zetten. 
 
Artikel 3: 
De provincieraad kiest als wijze van gunnen van deze opdracht de 
onderhandelingsprocedure met bekendmaking in toepassing van artikel 26 §2 3° 
van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten, en keurt de 
selectieleidraad voor deze opdracht goed. 
 
 
VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 
Dan leg ik dit punt voor ter stemming en de stemming is geopend. 
 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
64 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
64 leden hebben ja gestemd. 
 
Goedgekeurd met 64 stemmen ja. 
 
De VOORZITTER zegt dat er technische problemen zijn zodat zijn ja-stem er niet 
doorkomt. 
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Nr. 2/3 van de agenda 
 

Fietsostrade Herentals-Balen - ontwerpplannen, keuze van 
gunningswijze, bestek, raming, addendum aan de 

samenwerkingsovereenkomst, aanvullende diensten, 
verhoging vastlegging. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 
 
Inleiding 
 
De fietsostrade Herentals - Balen verbindt de kleinstedelijke gebieden Herentals, 
Geel en Mol tot in Balen. Deze fietsostrade volgt hoofdzakelijk spoorlijn 15. 
 
Samenwerking met de 5 gemeenten voor de F105 
 
De deputatie keurde de samenwerkingsovereenkomsten over de aanleg van de 
F105 fietsostrade Herentals - Balen goed met de steden/gemeenten Herentals, 
Olen, Geel, Mol en Balen.  
 
Omwille van de omvang van de ontwerpopdracht en de ruimtelijke spreiding van de 
investeringen is het traject opgedeeld in een aantal deelprojecten, verdeeld over 
3 clusters, namelijk: 

• cluster 1 (deelprojecten 1 tot en met 4) op het grondgebied van Herentals 
en Olen 

• cluster 2 (deelprojecten 5 tot en met 12) op het grondgebied van Geel en 
Mol 

• cluster 3 (deelprojecten 13 tot en met 16) op het grondgebied van Mol en 
Balen 

 
Chronologisch pakten we cluster 2 eerst aan. Nadien verliep de opmaak van de 
ontwerpen voor de drie clusters parallel. 
 

 
  Figuur 1: situering clusters fietsostrade Herentals - Balen 
 
Cluster 2 
 
Op de intergemeentelijke begeleidingscommissie (IGBC) van Geel en Mol en de 
regionale mobiliteitscommissie (RMC) is consensus bereikt over de unieke 
verantwoordingsnota met het voorgestelde ontwerp. De kwaliteitsadviseur van de 
Vlaamse overheid gaf een gunstig advies met opmerkingen. De kwaliteitsadviseur 
vroeg de provincie Antwerpen om een betere oplossing te zoeken voor het gedeelte 
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Rauwelkoven (Geel). Hij wil een ontwerp met meer aandacht voor de veiligheid van 
de fietsers op dat gedeelte.  
 
De bouw van een fietstunnel onder de R14 lost het knelpunt aan Rauwelkoven 
definitief op. De provincie Antwerpen heeft voor de financiering van deze tunnel een 
projectvoorstel ingediend bij het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
(EFRO). Op 9 juni 2016 keurde EFRO dit project voorwaardelijk goed. Omdat het 
tracé van de fietsostrade door de bouw van de tunnel wijzigt (Figuur 3), werd het 
dossier opnieuw voorgelegd aan alle advies verlenende instanties. Alle actoren 
gaven hun goedkeuring op 19 januari 2017. 
 
Figuur 2 toont de weg Rauwelkoven waar de fietsers gemengd met het 
gemotoriseerd verkeer zouden moeten rijden indien er geen fietstunnel zou 
gebouwd worden. Rauwelkoven is een lokale weg die rechtstreeks aansluit op de 
ring en die ontsluiting geeft aan de wijk de Leunen. Het is een bochtig tracé met 
een slechte zichtbaarheid. De bestaande doorgang onder de R14 (uiterst rechts op 
de foto) is te smal om aparte fietspaden in te richten. 
 

Figuur 1: Rauwelkoven simulatie fietstunnel 
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Figuur 3: situering fietstunnel R14 en aangepast tracé fietsostrade 
 
Cluster 1 
 
De IGBC van Herentals en Olen en de RMC bereikten consensus over de 
uitvoeringsplannen van cluster 1. Opnieuw gaf de kwaliteitsadviseur een gunstig 
advies met opmerkingen. Het voorgestelde tracé (in de tussenzone tussen 
deelproject 1 en 2) maakte gebruik van de bestaande wegen en was voor 
verbetering vatbaar. De stad Herentals vroeg daarom bijkomend onderzoek in 
deelproject 2 voor een betere aansluiting van de fietsostrade aan de noordzijde van 
de spoorlijn. De kwaliteitsadviseur vroeg om de ingetekende bochtstralen te 
vergroten ter verhoging van het fietscomfort. De oplossingen voor deze 
opmerkingen hadden een financiële impact op het ontwerp waardoor de opmaak 
van een addendum aan de unieke verantwoordingsnota voor cluster 1 noodzakelijk 
was. 
 
Cluster 3 
 
De IGBC van Mol en Balen en de RMC bereikten consensus over de unieke 
verantwoordingsnota voor cluster 3. De kwaliteitsadviseur gaf een gunstig advies 
met opmerkingen. In zijn advies vraagt de kwaliteitsadviseur om de voorgestelde 
kruispuntconfiguraties te herbekijken in het kader van de veiligheid van de fietsers 
en om borstweringen te voorzien waar de fietsers op hellingen en taluds rijden. 
 
Volledig uitgewerkt uitvoeringsdossier 
 
Op 20 februari 2017 heeft de ontwerper een volledig uitgewerkt uitvoeringsdossier 
(klaar voor aanbesteding) voor de drie clusters aan de provincie Antwerpen 
bezorgd. 
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Studie- en ontwerpkosten fietsostrade Herentals - Balen 
Ontwerpen en opvolgen van de werken 
 
De dienst Mobiliteit (DMOB) raamde initieel de kostprijs voor de aanleg van de 
fietsostrade Herentals - Balen op 9.279.187,50 EUR incl. btw. Hierbij gingen we uit 
van basiselementen voor de aanleg van een fietsweg niet op hoogte. De gewijzigde 
regelgeving, uitvoering op hoogte en verhoogde kwaliteits- en veiligheidsnormen 
hebben er voor gezorgd dat de huidige raming gevoelig hoger ligt. 
 
De studieopdracht voor het ontwerpen en opvolgen van de uitvoering van de 
fietsostrade Herentals-Balen, die de deputatie gunde aan het studiebureau 
Technum-Tractebel Engineering NV, Coveliersstraat 15 te 2600 Antwerpen-Berchem 
met ondernemingsnummer 0440251227, bedroeg 653.815,94 EUR incl. btw. 
Vanaf 1 januari 2012 is de firma Technum-Tractebel Engineering NV, 
Coveliersstraat 15 te 2600 Antwerpen-Berchem met ondernemingsnummer 
0440251227, overgenomen door TRACTEBEL ENGINEERING nv, Arianelaan 7 te 
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, met ondernemingsnummer 0412.639.681. 
 
Het programma van werken binnen het uitvoeringsdossier kende een aantal 
wijzigingen waardoor de kostprijs voor de aanleg en daarmee het ereloon van 
Tractebel Engineering NV is gestegen. De totale kostprijs voor de uitvoering van de 
werken op te volgen door Tractebel Engineering NV bedraagt 26.205.560,87 EUR 
incl. btw waardoor het uiteindelijke ereloon voor de ontwerper meer dan het 
dubbele van de oorspronkelijke ontwerpopdracht zal bedragen. In paragraaf 5 krijgt 
uw raad een overzicht van de concrete wijzigingen en aanvullingen op de initiële 
opdracht. 
 
De wet overheidsopdrachten van 15 juni 2006 laat volgens artikel 26 § 1, 2° a) toe 
aanvullende diensten te gunnen bij onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking tot een bedrag van 50 % van de oorspronkelijke opdracht, maar 
zegt ook onder artikel 26 § 1, 1° f) dat diensten bij onderhandelingsprocedure 
zonder bekendmaking kunnen gegund worden als deze om technische redenen 
slechts aan één bepaalde dienstverlener kunnen worden gegund. 
 
Gezien de opdracht gespreid is over 16 deelprojecten met telkens een traject van 
overleg, startnota, projectnota, voorontwerp, ontwerp, aanbesteding, coördinatie 
en opvolging is het niet mogelijk om de uitgebreide opdrachten opnieuw via een 
gunningsprocedure te gunnen. Bij een partiële nieuwe gunningsprocedure zou geen 
enkele andere dienstverlener een verantwoord gunstigere prijs kunnen geven 
omdat die geen kennis heeft van het al doorlopen, complex en technisch traject van 
deelopdrachten. 
De deputatie stelt voor aan uw raad om artikel 26 § 1, 1° f) van de wet van 15 juni 
2006 in te roepen om de uitbreiding van de opdracht aan TRACTEBEL 
ENGINEERING nv, Arianelaan 7 te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe met 
ondernemingsnummer 0412.639.681, goed te keuren. 
 
De deputatie raamt de kost voor het ontwerpen en opvolgen van de aanleg van de 
fietsostrade Herentals - Balen op 1.787.081,96 EUR incl. btw.  
 
Voorbereidende studies en werken voorafgaand aan de aanleg 
 
Voor de opmaak van de unieke verantwoordingsnota’s en bijhorende addenda zijn 
een aantal voorbereidende werken uitgevoerd of gepland: 
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• milieuhygiënisch grondonderzoek voor de deelprojecten 5 tot en met 12 
en de opmaak van het bijhorende technisch verslag: uitgevoerd door 
Grontmij Belgium nv (3.667,46 EUR incl. btw)  

• proefsleuven voor de exacte ligging van de nutsleidingen van Air Liquide, 
Fluxys en Infrabel in cluster 1: uitgevoerd door Swinnen nv (8.827,17 EUR 
incl. btw) 

• geotechnisch onderzoek nabij de tunnels, bruggen en keerwanden: 
uitgevoerd door Geo Measuring & Analysis (50.033,50 EUR incl. btw). 
Geotechnisch onderzoek bestaat uit sonderingen, boringen en plaatsen van 
peilbuizen om inzicht te verwerven in het draagvermogen, de zettingen en 
grondwaterstand nabij tunnels, bruggen en keerwanden.  

• archeologisch vooronderzoek en opmaak van de bijhorende 
archeologienota: uitgevoerd door Ghent Archaeological Team bvba (kosten 
voorlopig geraamd op 19.698,80 EUR incl. btw). Het vooronderzoek heeft 
uitgewezen dat we geen programma van maatregelen moeten opstellen 
gezien de geringe impact van de werken in breedte en diepte. De deputatie 
acht het momenteel na kosten-batenanalyse niet aangewezen om verder 
vooronderzoek uit te voeren. Hierdoor vermijden we bijkomende 
proefsleuven en booronderzoek op het traject. Een definitieve goedkeuring 
van de archeologienota hebben we nog niet ontvangen.  

• verleggen van kabels van Infrabel: In het voorontwerp van de 
deelprojecten 13 tot en met 16 (tussen Rozenberg in Mol en Schoor-Dorp in 
Balen) liggen kabels van Infrabel onder de geplande fietsweg. De provincie 
Antwerpen moet deze kabels verleggen vooraleer we de fietsostrade kunnen 
aanleggen. Infrabel stelt in zijn algemene voorwaarden voor de aanleg van 
fietspaden langs spoorlijnen dat de zone waarop de fietsostrade aangelegd 
wordt, moet vrijgemaakt zijn van kabels en leidingen van de NMBS-groep 
voor de start van de werken. De provincie Antwerpen betaalt de kosten voor 
het verleggen van de kabels en studie- en toezichtskosten van Infrabel. De 
huidige raming bedraagt 438.314,4 EUR incl. btw. Op 31 maart 2016 heeft 
de deputatie de voorgestelde werkwijze goedgekeurd. Momenteel is Infrabel 
bezig met de opmaak van het bestek. Deze opdracht verloopt volgens 
Infrabel volgens planning. 

 
Ontwerpplannen en raming voor de aanleg van de fietsostrade 
 
De deputatie heeft ervoor gekozen om de aanleg van de fietsostrade Herentals - 
Balen in 5 uitvoeringsdossiers op te delen: 

• duikers 
• infrastructuur  
• tunnel Koulaak 
• tunnel R14 
• bruggen 

 
Hierna volgt een afzonderlijke bespreking van elk van de delen. 
 
Duikers 
 
Het bestek voor het ontwerp van de fietsostrade Herentals - Balen voorziet dat we 
het programma kunnen uitbreiden met werken ten laste van de gemeenten of 
andere betrokken besturen, instellingen of vennootschappen (Infrabel, Aquafin nv, 
nutsmaatschappijen). Infrabel heeft hiervan gebruik gemaakt. 
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Dit deel omvat de renovatie en het vervangen van de duikers onder het spoor in 
Olen, Geel en Mol. Zo worden 4 nieuwe duikers geplaatst waarbij 
spooronderbreking noodzakelijk is. Daarnaast worden 2 duikers gerenoveerd door 
het inbrengen van glasvezelversterkte polyesterbuizen (GVP-buizen).  
 
Het uitvoeringsdossier van het deel Duikers omvat: 

• bestek met bijhorende opmetingsstaat: aanleg fietsostrade langs spoorlijn 
15 - renovatie en vervangen van duikers onder spoor te Olen, Geel en Mol 

• raming van de kosten 
• veiligheids- en gezondheidsplan 
• de plannenbundel 
• aanvullende uitvoeringsvoorwaarden van Infrabel 

 
Infrabel draagt het merendeel van de kosten. De kosten voor Infrabel bedragen 
260.190,02 EUR excl. btw. We merken op dat Infrabel geen btw betaalt. Daarnaast 
betaalt de provincie Antwerpen de kosten voor de verlenging van deze duikers voor 
de aanleg van de fietsostrade. Deze raming bedraagt 150.644,40 EUR incl. btw. In 
totaal ramen we het deel Duikers op 410.834,42 EUR incl. btw. 

 
Infrastructuur 
 
Dit deel omvat de infrastructuurwerken voor de aanleg van de fietswegen. We 
onderscheiden 3 clusters en 16 deelprojecten. 
 

 
Figuur 4: type dwarsprofiel fietsostrade 
 
Het ontwerp van de infrastructuur van de fietsostrade Herentals - Balen heeft de 
volgende kenmerken: 

• De fietsostrade voldoet aan het Vademecum voor fietsvoorzieningen. 
• De provincie Antwerpen voert de fietsweg uit in roodbruine asfalt. Aan 

weerszijden sluiten we het fietspad in door ter plaatse gestorte betonnen 
trottoirbanden met een breedte van 10 cm. 
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• Het fietspad heeft een effectieve breedte van 3 meter. Daarnaast is een 
vergevingsgezinde zone van 25 cm aan weerszijden van het fietspad 
voorzien, waarin we langse belijning aanbrengen. Deze zone zorgt ervoor 
dat een fietser de nodige ruimte heeft om op de fietspadverharding te 
blijven in het geval hij zijn controle over zijn fiets verliest of plotseling moet 
uitwijken. De totale breedte van de berijdbare oppervlakte bedraagt 3,5 m. 
Op enkele locaties halen we deze breedte niet vanwege een te beperkte 
beschikbare ruimte. 

 
Figuur 2: kant belijning 
 

• Voor de aanleg van de fietsweg kiezen we ervoor om het lengteprofiel van 
de spoorweg te volgen. Vermits de bestaande spoorweg binnen het 
projectgebied voor een groot deel van het traject aangelegd is op een 
verhoogde bedding, is dit ook voor het fietspad van toepassing. Hierdoor is 
het kruisen van waterlopen, kanalen en wegen eenvoudiger. 

• Op plaatsen waar de ruimte voor natuurlijke taluds ontbreekt, bouwen we 
keermuren. Deze keerwanden werken we af met schanskorven. De keuze 
voor dit type voorzetwand is gemaakt omwille van zijn ruimtelijke inpassing. 
Bovendien worden alle keerwanden langs het fietsostradetraject, ook deze 
van de tunnels en de bruggen, op dezelfde manier afgewerkt en door 
dezelfde aannemer. Dit geeft een eenheid en herkenbaarheid aan de 
fietsostrade. 

• Op vraag van Infrabel leggen we de verharding van het fietspad aan op een 
maaiveldhoogte van minimum 75 cm onder het maaiveld van de spoorweg. 
Deze eis garandeert de vlotte afwatering van de bestaande 
spoorweginfrastructuur. Plaatselijk wijken we hiervan af met goedkeuring 
van Infrabel. 

• De afwatering van spoorweg- en fietspadinfrastructuur gaat naar een 
infiltratiegracht die we voorzien aan de onderzijde van het nieuw aangelegde 
talud. Zo kan het oppervlaktewater maximaal ter plaatse infiltreren. Op de 
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plaatsen waar tussen het spoor en fietspad een afwateringsgoot is, heeft 
Infrabel toestemming gegeven om voor de afwatering hiervan gebruik te 
maken. 

• De fietsostrade is afgescheiden van de spoorweg door een 
staalmattenafsluiting van 1,20 m hoog. Deze plaatsen we op tenminste 4 m 
van de buitenste rail. Plaatselijk wijken we hiervan af met goedkeuring van 
Infrabel. 

 
Voor de bouw van de fietsostrade slopen we plaatselijk enkele gebouwen. Het zijn 
hoofdzakelijk kleine bijgebouwen en tuinhuizen (die we in sommige gevallen eerst 
moeten verwerven). Deze zijn gelegen: 

• in de zone tussen de Olympiadelaan en de Poederleeseweg in Herentals 
(kleine bijgebouwen die functioneren als tuinhuis en berging in de zone voor 
volkstuinen)  

• naast de ring R14 in Geel (bijgebouw ter hoogte van de huiskavel 
Rauwelkoven 52 in Geel) 

• in de Merelstraat in Mol (bouwvallig platen gebouw dat dienst doet als 
schuil- en stapelplaats voor landbouwmaterialen)  

• in de Vaartstraat in Balen (bijgebouw/carport op de kavel aansluitend bij 
Vaartstraat 119) 

• in de Veststraat in Balen (houten tuinhuis op de huiskavel Veststraat 
nummer 16) 

 
Het uitvoeringsdossier van het deel Infrastructuur omvat: 

• bestek met bijhorende opmetingsstaat: aanleg fietsostrade langs spoorlijn 
15 - Herentals – Olen – Geel – Mol - Balen 

• raming van de kosten 
• veiligheids- en gezondheidsplan van infrastructuur 
• plannenbundel van clusters 1, 2 en 3 inclusief de bezettings- en 

innameplannen 
• aanvullende uitvoeringsvoorwaarden van Infrabel 
• generieke veiligheids-, gezondheids-, welzijn- en milieuhandboek dienst 

pijpleidingen voor aannemers van Air Liquide 
 
Het deel Infrastructuur ramen we op 17.289.837,95 EUR incl. btw. In de 
deelprojecten 10 en 11 voorzien we op vraag van Infrabel afwateringsgoten tussen 
spoor en fietspad. Infrabel neemt deze kosten ten laste.  
 
Het bestek van de infrastructuurwerken voorziet in een mogelijk gefaseerde aanleg 
in functie van de beschikbare middelen.  
 
Tunnel Koulaak  
 
De fietstunnel in Herentals wordt gebouwd waar de spoorlijn de straat Koulaak 
snijdt. Figuur 6 toont de locatie van de tunnel op kaart. 
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Figuur 3: situering fietstunnel Koulaak te Herentals 
 
We creëren een veilige verbinding tussen de noord- en zuidzijde van de spoorweg 
als onderdeel van een veilige, vlotte en comfortabele fietsostrade. De tunnel is 
14 meter lang. 
 
De aanleg van deze tunnel is bovendien belangrijk omdat: 

• Infrabel op termijn een 6-tal overwegen in de stationsomgeving van 
Herentals wil afschaffen en ongelijkgronds brengen. Het gaat onder andere 
om de spoorwegovergangen met de Belgiëlaan, de Poederleeseweg en de 
Lichtaartseweg. De tunnel wordt dan de belangrijkste verbinding tussen de 
noord- en zuidzijde;  

• We de fietsostrade niet volledig langs de noordzijde richting station Olen 
kunnen realiseren. Het tracé doorsnijdt het NATURA 2000-
gebied/habitatrichtlijngebied ten noorden van de spoorweg. Het Agentschap 
voor Natuur en Bos (ANB) van de Vlaamse overheid adviseerde het 
noordelijke tracé negatief; 

• De tunnel een veilige fietsverbinding met het woongebied ten noorden van 
de spoorlijn creëert. 
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Figuur 4: dwarsdoorsnede tunnel Koulaak 
 

 
Figuur 8: langsdoorsnede tunnel Koulaak 
 
Het uitvoeringsdossier van het deel tunnel Koulaak omvat: 

• bestek met bijhorende opmetingsstaat: realiseren van een fietstunnel onder 
spoorlijn 15 te Koulaak Herentals 

• raming van de kosten 
• veiligheids- en gezondheidsplan voor het realiseren van een fietstunnel 

onder spoorlijn 15 te Koulaak 
• plannenbundel 
• aanvullende uitvoeringsvoorwaarden van Infrabel 
• generieke veiligheids-, gezondheids-, welzijn- en milieuhandboek dienst 

pijpleidingen voor aannemers van Air Liquide 
 
Het deel Tunnel Koulaak ramen we op 1.403.905,00 EUR incl. btw. Air Liquide 
raamt de kosten voor het verleggen van de zuurstofleiding op 398.574,00 EUR incl. 
btw.  
DMOB heeft dit project op 30 januari 2017 ingediend bij het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor subsidiëring in het kader van de tweede 
oproep Fietssnelwegen.  
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Tunnel R14 
 
Het deel Tunnel R14 voorziet de aanleg van een fietstunnel onder de ring van Geel 
(R14) parallel naast spoorlijn 15. De tunnel is 35 meter lang. 
 

 
Figuur 9: dwarsprofiel fietstunnel onder de R14 te Geel 
 

 
Figuur 10: langsdoorsnede tunnel onder R14 te Geel 
 
De aanleg van deze fietstunnel is belangrijk: 

• Door het bouwen van de tunnel vermijden we dat de fietser in gemengd 
verkeer de westelijke ring (R14) moet kruisen. 

• De westelijke ring heeft geen enkele aparte ongelijkgrondse kruising voor 
fietsers. Niettemin is de R14 rond Geel een onderdeel van de Kempische 
Noord-Zuidverbinding en heeft deze ring het statuut van een primaire weg 
categorie 1. Bovendien scheidt de R14 de binnenstad van haar 
deelgemeente Larum, Punt en de Thomas More Hogeschool. Met de 
realisatie van de fietsostrade en de tunnel onder de R14 zorgen we voor een 
veilige kruising van de R14 op een vlot, veilig en grotendeels autovrij 
traject. 

 
Het uitvoeringsdossier van het deel Tunnel R14 omvat: 

• bestek met bijhorende opmetingsstaat: realiseren van een fietstunnel onder 
de R14 Geel 
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• raming van de kosten 
• veiligheids- en gezondheidsplan voor het realiseren van een fietstunnel 

onder de R14 Geel 
• plannenbundel 
• aanvullende uitvoeringsvoorwaarden van Infrabel 
• RTV KW01 bundel 1: bouwen van kunstwerken en gebouwen van Infrabel 

 
Het deel Tunnel R14 ramen we op 1.313.738,24 EUR incl. btw. 
 
Bruggen 
 
Tabel 1: fietsbruggen per deelproject 
 

Cluster 1 - BRUGGEN 
Nr. 
deelproj. 

Code 
kunstwerk 

Categorie Type 
kunstwerk 

KMP cfr 
spoorlijn 
15 

Beheerder Uit te voeren 
werken 

1 K 01 / Fietsbrug 
Vlietje 

34.635 Stad 
Herentals 

Nieuwe 
fietsbrug 

K 02 1ste 
categorie 

Fietsbrug Kleine 
Nete 1 

35.150 VMM Nieuwe 
Fietsbrug 

2 K 03 1ste 
categorie 

Fietsbrug Kleine 
Nete 2 

36.280 VMM Nieuwe 
Fietsbrug 

K 04 / Fietsbrug 
St-Jobsstraat 

36.825 Stad 
Herentals 

Nieuwe 
Fietsbrug 

3 K 05 Bevaarbaar Fietsbrug 
Kanaal Bocholt - 
Herentals 

37.260 Nv de 
Scheepvaart 

Nieuwe 
Fietsbrug 

Cluster 2 - GEEN BRUGGEN 
Cluster 3 - BRUGGEN 

Nr. 
deelproj. 

Code 
kunstwerk 

Categorie Type 
kunstwerk 

KMP cfr 
spoorlijn 
15 

Beheerder Uit te voeren 
werken 

13 K 06 

2e categorie 

Fietsbrug 
Scheppelijke 
Nete 

56.630 

Provincie 
Antwerpen 

Uitbreiding 
spoorwegbrug 

K 07 Fietsbrug Molse 
Nete 

57.440 Nieuwe 
Fietsbrug 

14 K 08 / Fietsbrug 
Molderloopstr. 

58.800 Gemeente 
Balen 

Uitbreiding 
spoorwegbrug 

K 09 Bevaarbaar Fietsbrug kanaal 
Dessel - 
Kwaadmechelen 

59.060 NV de 
Scheepvaart 

Omvormen 
spoorwegbrug 
tot fietsbrug 

 
In totaal bouwen we 6 volledig afzonderlijke fietsbruggen, waarvan 5 in cluster 1. 
De draagconstructie van de nieuwe fietsbruggen is staal. De hoofdliggers van de 
bruggen zijn vakwerken opgebouwd uit kokerprofielen. Ze vormen een 
aaneenschakeling van driehoeken. Gezien de grote lengte van K04 en K05 draagt 
K04 bijkomend op pijlers en K05 op een boogbrug met tuien. 
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Figuur 5: type voorbeeld vakwerkbrug 
 

 
Figuur 6: tuibrug K05 over het kanaal Bocholt - Herentals 
 
Daarnaast verbreden we twee spoorwegbruggen (K06 en K08). Bij K06 gebruiken 
we een betonnen koker. K08 is opgevat als een liggerbrug uit beton met dwarse 
welfsels. K09 is een bestaande spoorwegbrug die we omvormen tot fietsbrug. 
 
 

 
Figuur 11: spoorbrug over kanaal Dessel-Kwaadmechelen 
 
Voor elke fietsbrug werkte de ontwerper een gelijkaardig concept uit dat esthetisch 
past binnen de ruimtelijke omgeving. Deze vormgeving sluit enerzijds aan bij de 
bestaande spoorwegbruggen, anderzijds zijn ze transparant zodat het zicht van de 
fietser op de omgeving open blijft en het zicht vanuit het landschap naar de brug 
niet overheerst. Bovendien nemen we de herkenbaarheid van de provincie 
Antwerpen in het ontwerp op. 
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Door de beheerders van de waterlopen en wegen zijn een aantal bijkomende 
voorwaarden opgelegd:  

• De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en het Agentschap voor Natuur en 
Bos (ANB) vragen dat de bestaande natuurlijke taluds van de waterlopen 
behouden blijven als ecologische corridor. Dit is van toepassing voor de 
bruggen K02, K03 en K07. We zullen ze ter plaatse met schanskorven 
verstevigen. Bovendien vragen ze voor de brug K02 een extra verlenging 
van de brug;  

• NV De Scheepvaart (nu NV De Vlaamse Waterweg) legt voor de bruggen 
K05 en K09 over de kanalen ontwerpende voorwaarden op. Voor de beide 
bruggen geldt dat de afwatering wordt opgevangen en afgevoerd naar de 
landhoofden van de brug en verder aangesloten op de infiltratiegracht. 
Daarnaast geldt voor K05 een minimale doorvaarhoogte van 7 meter, een 
minimale doorvaarbreedte van 42 meter en een bouwvrije zone van 5 meter 
aan weerszijden van de oever. Bovendien moeten we voor K05 een 
oeverversteviging voorzien; 

• De stad Herentals vraagt om bij het ontwerp van K04 rekening te houden 
met de aanleg van twee fietstunnels onder de spoorwegbrug. 

 
Alle ontwerpen van de bruggen voldoen aan de gestelde vragen en voorwaarden 
van de vernoemde beheerders. 
 
Het uitvoeringsdossier van het deel Bruggen omvat: 

• bestek met bijhorende opmetingsstaat: realiseren van fietsbruggen in het 
kader van de aanleg van de fietsostrade langs spoorlijn 15 Herentals - Balen 

• raming van de kosten 
• veiligheids- en gezondheidsplan voor de realisatie van 9 kunstwerken 
• plannenbundel van Tractebel Engineering 
• eisenhandboek van Tractebel Engineering 
• overzicht van te leveren documenten door de opdrachtnemer 
• plannenbundel van Infrabel 
• plannenbundel van Air Liquide 
• plannenbundel van Arubis 
• lijst van de bestaande constructies 
• aanvullende uitvoeringsvoorwaarden van Infrabel 
• RTV KW01 bundel 1: bouwen van kunstwerken en gebouwen van Infrabel 

 
Tabel 2: overzicht kostprijs per fietsbrug 
 
BRUGGEN Overspanning 

(meter) Totaal BTW Algemeen 
totaal 

KO1 - VLIETJE 8 191.144,29 40.140,30 231.284,59 
K02 - KLEINE NETE 1 35 418.386,33 87.861,13 506.247,46 
K03 - KLEINE NETE 2 26 324.200,23 68.082,05 392.282,28 
K04- SINT-JOBSSTRAAT 50 633.127,11 132.956,69 766.083,80 
K05 - KANAAL BOCHOLT-HERENTALS 107 2.143.136,61 450.058,69 2.593.195,30 
K06 - SCHEPPELIJKE NETE 6 60.781,22 12.764,06 73.545,28 
K07 - MOLSE NETE 14 192.204,77 40.363,00 232.567,77 
K08 - MOLDERLOOPSTRAAT 11 194.498,08 40.844,60 235.342,68 
K09 - KANAAL DESSEL-KWAADMECHELEN 62 625.368,75 131.327,44 756.696,19 
Algemeen totaal  4.782.847,39 1.004.397.,95 5.787.245,34 
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Toelichting wijziging van het basisprofiel van de fietsostrade 
 
In deze paragraaf krijgt uw raad een overzicht van de wijzigingen aan de 
basisopdracht van de ontwerper. Sommige wijzigingen behelzen het volledige 
traject, andere zijn doorgevoerd in één of meer deelprojecten: 
 

• Fietspad van 3,5m breed i.p.v. 3m breed (+433.664,00 EUR incl. btw): 
Voor het volledige traject geldt dat de breedte van het basisprofiel van de 
fietsostrade is gewijzigd van 3m naar 3,5m. Langs beide zijden voorzien we 
een extra strook van 0,25m. De provincie Antwerpen volgt hiermee het 
gewijzigde inzicht in fietsostrades van de laatste 2 jaar. 

 
• Geprofileerde langsmarkeringen fietspad (+72.600,00 EUR incl. btw): 

Over het volledige tracé lopen er langs weerszijden doorlopende 
langsmarkeringen die de vergevingsgezinde zone afbakenen.  

 
• Grondwerken in ophoging (+564.150,40 EUR incl. btw): 

Binnen een aantal deelprojecten zijn er grote hoeveelheden grond in 
ophoging. Dit is nodig ter verbreding van het bestaande spoorwegtalud. 
Aangezien er meer aanvoer dan afvoer is, dient er voor deze deelprojecten 
heel wat grond door de aannemer te worden geleverd.  

 
• Afvoer van vervuilde gronden (code 919,999) (+558.112,50 EUR incl. btw): 

Uit het milieuhygiënisch grondonderzoek blijkt dat er in een aantal 
deelprojecten vervuilde gronden aanwezig zijn die we niet mogen herbruiken 
vooraleer ze gereinigd zijn.  

 
• Afsluiting staalmatten i.p.v. draadafsluiting (+886.736,40 EUR incl. btw): 

Infrabel eist dat we de afsluiting tussen fietspad en spoorweg realiseren met 
staalmatten. Deze panelen zijn steviger en eenvoudig te demonteren. Dit 
type afsluiting is duurder dan een klassieke draadafsluiting.  

 
• Kantopsluiting asfaltverharding over volledig tracé (+1.034.110,77 EUR 

incl. btw) 
Langs het volledige tracé voorzien we kantopsluitingen. Deze opsluitingen 
geven het fietspad een hogere duurzaamheid waardoor we de 
onderhoudskosten voor de gemeenten en steden beperken.  

 
• Zeven van gronden voor herbruik, incl. verwijderen van stenen en 

bodemvreemde materialen (+410.190,00 EUR incl. btw): 
Uit het milieuhygiënisch grondonderzoek blijkt dat er in de grond 
verschillende grondlagen aanwezig zijn met aanwezigheid van baksteen of 
kolengruis. Deze grondlagen moeten we zeven.  

 
• Voorbehouden som onvoorziene werken, leveringen en diensten 

(+791.340,00 EUR incl. btw) 
Elk deelproject heeft een voorbehouden som op te nemen voor onvoorziene 
werken, leveringen en diensten. Het opzet is werken in functie van herstel 
en bereikbaarheid naar aangelanden te kunnen uitvoeren. 

 
• Permanente fietstellers (+60.500,00 EUR incl. btw) 

In elke gemeente installeren we een permanente fietsteller. Deze 
meetpunten zijn een voorwaarde voor de EFRO-dossiers. Ze vormen ook een 
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uitbreiding op het bestaande netwerk van tellers verspreid over de provincie 
Antwerpen (Provinciale Fietsbarometer). 

 
• Toegangstrap fietsbruggen (+48.400,00 EUR incl. btw) 

Ter hoogte van de bruggen zijn er toegangstrappen met een leuning 
voorzien. Hierdoor is de brug in geval van nood steeds bereikbaar via de 
ondergelegen weg of het naastgelegen jaagpad. 

 
• Voorzetwand keerwanden (+355.740,00 EUR incl. btw) 

We voorzien alle keerwanden van dezelfde afwerking. Voor de keerwanden 
bouwen we een voorzetwand op bestaande uit schanskorven gevuld met 
Schistesteen. Deze uniforme afwerking bevordert de herkenbaarheid van de 
fietsostrade.  

 
• Fietsbrug Kleine Nete – 35 meter overspanning in plaats van 25 meter 

(+264.990,00 EUR incl. btw) 
Op vraag van de Vlaamse Milieumaatschappij en Agentschap voor Natuur en 
Bos verlengen we de brug K02 (de fietsbrug over de Kleine Nete) zodat zij 
naast de waterloop een bredere groene corridor kunnen realiseren. 

 
• Bijkomende fietsbrug over Vlietje (+232.320,00 EUR incl. btw) 

In deelproject 1 ligt de fietsostrade in ophoging waardoor we het Vlietje 
ongelijkgronds kruisen via een nieuwe fietsbrug. Een verbinding met het 
Vlietje blijft wel behouden door de realisatie van een afrit. 

 
• Betonnen keerwand tussen fietspad en spoorweg in aanloop naar de 

bruggen in cluster 1 (+104.060,00 EUR incl. btw)  
Infrabel eist dat binnen de 4m-zone van het uiterste spoor geen grondtalud 
aanwezig mag zijn. Om in de aanloop naar de bruggen aan deze eis te 
kunnen voldoen, plaatsen we betonnen L-elementen tussen het fietspad en 
de spoorweg. Dit is van toepassing in deelproject 1 voor de bruggen Vlietje 
en Kleine Nete, (30.250,00 EUR incl. btw), in deelproject 2 voor de bruggen 
Kleine Nete en St-Jobsstraat (13.310,00 EUR incl. btw), in deelproject 3 voor 
de brug kanaal Herentals-Bocholt (60.500,00 EUR incl. btw). 

 
• Fietstunnel Koulaak en grondkering door middel van secanspalenwand 

(205m)(+ 1.404.810,00 EUR incl. btw) 
In deelproject 2 komt in de omgeving van de straat Koulaak een tunnel 
onder het spoor. Hierdoor ontsluiten we het woongebied ten noorden van de 
spoorlijn en maken we bovendien het doortrekken van de fietsostrade aan 
de noordzijde mogelijk.  
Langs de zuidzijde zijn grondkeringen noodzakelijk voor het verdiepen van 
de Air Liquide- zuurstofleiding, voor de realisatie van de fietstunnel en voor 
het beperken van de inname van de achtertuinen van de woningen op de 
Koulaak. Deze bouwen we met een wand van secanspalen. We merken op 
dat Infrabel in de omgeving van het spoor geen damwanden toelaat in 
definitieve toestand om de kans op zwerfstromen te vermijden. 

 
• Beschermingsmaatregelen Air-Liquide leiding (+49.610,00 EUR incl. btw) 

In deelproject 2, in de zone tussen de Kleine Nete en de Sint-Jobsstraat, is 
de Air Liquide- leiding grotendeels gelegen onder de fietspadverharding. Net 
voor de Sint-Jobsstraat doorkruist de leiding ook de keerconstructie, welke 
nodig is voor de realisatie van de afrit tot de Sint-Jobsstraat. Hiervoor zijn 
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maatregelen voorzien als het laten van uitsparing in de keerconstructie, 
inspectieopeningen en betonnen verdeelplaten om de bijkomende 
belastingen op de leiding te spreiden. 

 
• Tracé noordzijde spoor tussen Rozenberg en tunnel Koulaak 

(+103.249,30 EUR incl. btw) 
Het tracé van de fietsostrade is binnen deelproject 2 aan de zuidzijde van 
het spoor gelegen. Door de fietstunnel onder het spoor te voorzien, 
realiseren we ook een ontsluiting met de noordzijde. De aansluiting tussen 
Rozenberg en de nieuwe fietstunnel leidt tot bijkomende kosten. 

 
• Afrit Sint-Jobsstraat en bijkomende betonnen keerwand 138m 

(+551.968,73 EUR incl. btw) 
Om een op- en afrit te realiseren met de Sint-Jobsstraat bouwen we een 
keerwand. Een natuurlijk talud is hier niet mogelijk vanwege de bebouwde 
percelen, die vlak langs de afrit gelegen zijn en de groene buffer die voor 
ANB zoveel mogelijk dient te blijven behouden. 

 
• Bijkomende fietsbrug Sint-Jobsstraat (+767.140,00 EUR incl. btw) 

De fietsostrade ligt in deelproject 2 in ophoging waardoor we de 
Sint-Jobsstraat ongelijkgronds kunnen kruisen door de bouw van een nieuwe 
fietsbrug. 

 
• Aansluitingen dienst- en wandelpad VMM met fietsostrade 

(+254.100,00 EUR incl. btw) 
De VMM en ANB hebben de eis gesteld dat de bereikbaarheid van hun 
dienst- en wandelpaden binnen het project ‘De Hellekens’ behouden blijft. 
Hiervoor maken we tussen de fietsostrade en de meander een aansluiting 
aan de brug van de Kleine Nete en ter hoogte van de op- en afrit aan de 
Sint-Jobsstraat. Om deze laatste mogelijk te maken wordt bijkomend een 
betonnen keerwand (62 meter) voorzien. 

 
• Afrit jaagpad Kanaal Herentals – Bocholt (+47.135,55 EUR incl. btw) 

De fietsostrade kruist het kanaal Herentals – Bocholt via een nieuwe 
fietsbrug. Net voor de fietsbrug is een verbinding gerealiseerd met het 
jaagpad langs het kanaal via een op- en afrit. 

 
• Bijkomende betonnen keerwand rond inspectieput waterleiding 

(+8.470,00 EUR incl. btw) 
In de zone tussen het kanaal Herentals–Bocholt en Doffen verbreden we het 
grondtalud plaatselijk om de aanleg van de fietsostrade mogelijk te maken. 
In dit talud is een inspectieput voor de bestaande waterleiding gelegen. 
Rond deze put bouwen we een keerconstructie, zodat hij steeds toegankelijk 
blijft na verbreding van het talud. 

 
• Te lage inschatting van de kostprijs van de fietsbrug kanaal Herentals - 

Bocholt (+1.989.240,00 EUR incl. btw) 
Analoog aan de nieuwe bruggen over het Albertkanaal is voor het ontwerp 
gekozen voor een boogbrug met tuien. Op deze manier kon - 
niettegenstaande de grote overspanning - het eenvormige concept van het 
vakwerk behouden blijven. 
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• Renovatie of vervanging van de duikers D04, D08, D08bis, D08bis2, D13 en 
D15 (+470.690,00 EUR incl. btw) 
Voor de aanleg van de fietsostrade moeten we de bestaande duikers onder 
het spoor verlengen. Infrabel heeft nagegaan voor welke duikers binnen het 
tracé een renovatie of vervanging zich opdringt vooraleer we ze kunnen 
verlengen. Infrabel heeft een lijst met de betreffende duikers aangeleverd: 
D04 (71.390,00 EUR incl. btw), D08 (38.720,00 EUR incl. btw), D08bis 
(19.360,00 EUR incl. btw), D08bis2 (101.640,00 EUR incl. btw), D13 
(133.100,00 EUR incl. btw), D15 (106.480,00 EUR incl. btw). 

 
• Fietstunnel R14 (+1.314.060,00 EUR incl. btw) 

In deelproject 8 op het grondgebied van Geel bouwen we onder de R14 en 
parallel met de spoorweg een fietstunnel voorzien.  
 

• Meerkost aansluiting fietspadinfrastructuur op fietstunnel onder R14 ten 
opzichte van aansluiting op Rauwelkoven via Buurtweg nr. 140 
(+157.300,00 EUR incl. btw) 
In eerste instantie was voorzien dat de fietsostrade op het einde van 
deelproject 7 via buurtweg 140 aansluit op Rauwelkoven en vanaf hier via 
fietssuggestiestroken verderloopt. Omdat dit een ontbrekende schakel was 
binnen het tracé van de fietsostrade heeft de provincie Antwerpen de 
realisatie van een fietstunnel onder de ring van Geel (R14) als EFRO-dossier 
ingediend. Na de goedkeuring van dit dossier is het tracé van deelproject 8 
gewijzigd en loopt het fietspad nu rechtdoor via een nieuwe fietstunnel 
onder de R14 en sluit het verder opnieuw aan op Rauwelkoven net voor het 
kruispunt met Drijzillen. 
De wijziging van dit tracé en de bijkomende fietsinfrastructuur voor en na de 
fietstunnel zorgen voor een bijkomende kost, die te verantwoorden is door 
de sterk verhoogde verkeersveiligheid. 

 
• Betonnen afwateringsgracht langs het spoor in deelproject 10 en 11 

(+346.060,00 EUR incl. btw) 
Infrabel heeft gevraagd om bij de aanleg van de fietsostrade een betonnen 
afwateringsgracht langs het spoor te voorzien in deelproject 10 
(60.500,00 EUR incl. btw) en deelproject 11 (285.560,00 EUR incl. btw). 
Momenteel is op deze locatie geen goede afwatering van het spoor 
aanwezig. We kunnen de afsluiting tussen spoor en fietspad aan de 
spoorzijde van de gracht plaatsen. Het fietspad mag dan afwateren naar 
deze gracht. Het onderhoud komt ten laste van de gemeente. 

 
• Verbreding brug Scheppelijke Nete (+73.810,00 EUR incl. btw) 

De fietsostrade kruist in deelproject 13 de Scheppelijke Nete. De huidige 
spoorwegbrug is onvoldoende breed. Voor de uitbreiding van de bestaande 
spoorwegbrug verlengen we de bestaande inkokering van de waterloop 
onder het fietspad. 

 
• Afwatering ter hoogte van de onderdoorgang N71 (+26.620,00 EUR 

incl. btw) 
Binnen deelproject 13 gaat de fietsostrade onder de N71 door en leggen we 
het fietspad aan in de zone langs de spoorwegbedding. Ter plaatse moeten 
we de afwatering van zowel het fietspad, het spoor en de gewestweg 
opvangen. Hiervoor leggen we een betonnen drainagegoot aan. 
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• Betonnen keerwand voor behoud toegang tot vijvers (+1.076.900,00 EUR 
incl. btw) 
Tussen de Molse Nete en de Lieven Heersstraat is aan de onderkant van het 
spoorwegtalud een zandweg gelegen, die de toegang verleent tot een aantal 
vijvers. Aangezien deze zandweg moet behouden blijven, voorzien we over 
een lengte van 478 meter een keerwand tussen het fietspad en deze lager 
gelegen zandweg. 

 
• Verbreding brug Molderloopstraat (+235.950,00 EUR incl. btw) 

De fietsostrade kruist de Molderloopstraat ongelijkgronds en de huidige 
spoorwegbrug is onvoldoende breed. Hiervoor breiden we de bestaande 
spoorwegbrug uit. 

 
• Bijkomende keerwanden in deelproject 14 (+1.439.900,00 EUR incl. btw) 

Binnen deelproject 14 zijn een aantal keerwanden noodzakelijk om de 
aanleg van de fietsostrade mogelijk te maken. Nabij de brug over de 
Molderloopstraat ligt aan de onderkant van het spoorwegtalud een zandweg 
die toegang verleent tot een woning. Vermits deze weg moet behouden 
blijven, voorzien we een keerwand over een lengte van 198 meter tussen 
het fietspad en deze zandweg. 
Om de bestaande spoorwegbrug over het kanaal Dessel - Kwaadmechelen te 
kunnen omvormen tot een fietsbrug moeten we het niveau van het fietspad 
aanleggen boven de verstijvingsdriehoeken. Hierdoor kan het fietspad op de 
brug de gewenste breedte behouden. Om het fietspad tot op dit niveau te 
brengen zijn er plaatselijk voor en achter de spoorwegbrug over een totale 
lengte van 96 meter keerwanden nodig. 
Na de kruising van de fietsostrade met het kanaal Dessel - Kwaadmechelen 
loopt de fietsostrade verder in het talud tussen fietspad en Spoorwegstraat. 
Vermits de Spoorwegstraat moet behouden blijven, is er in deze zone over 
een lengte van 412 meter een keerwand nodig om het hoogteverschil te 
overbruggen. 

 
• Het herschilderen van de niet-toegankelijke delen van de bestaande 

spoorwegbrug kanaal Dessel - Kwaadmechelen (+31.460,00 EUR incl. btw) 
De bestaande spoorwegbrug over het kanaal Dessel – Kwaadmechelen is 
buiten dienst. We kunnen ze ombouwen tot een fietsbrug. Hierdoor zullen 
een aantal delen van de brug na de aanpassingswerken niet langer meer 
toegankelijk zijn. Om roestvorming te voorkomen, moeten we deze delen 
schilderen. 
 

• Asverschuiving Lieven Heerstraat (+30.250,00 EUR incl. btw) 
Plaatselijk verleggen we de Lieven Heerstraat voor de aanleg van de 
fietsostrade. 

 
• Aanpassingswerken Spoorwegstraat (+60.500 EUR incl. btw) 

Naast de Spoorwegstraat leggen we een bezinkingsgracht aan. Deze vangt 
het water op van het fietspad en de Spoorwegstraat. Ook de Spoorwegstraat 
moet hierdoor een nieuwe toplaag krijgen.  

 
• Afrit Schoormolenstraat (+16.834,13 EUR incl. btw) 

In deelproject 16 sluiten we de Schoormolenstraat aan op de fietsostrade. 
Zo maken we een verkeersarme fietsverbinding tussen de N18 en de 
fietsostrade.  
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• Indexering  
Het resterende verschil is te verklaren door indexering van de 
eenheidsprijzen ten opzichte van de eerste raming. 

 
Voor de volledigheid vermelden we de raming van de bijkomende kosten binnen het 
project van de fietsostrade: 
 

• het verleggen van de kabels van Infrabel te betalen aan Infrabel 
(438.314,4 EUR incl. btw) 

• het verdiepen van de Air Liquide leiding te betalen aan Air Liquide 
(398.574,00 EUR incl. btw) 

• de verlichting van de fietsostrade te betalen aan Eandis (643.720,00 EUR 
incl. btw) 

• boscompensatie te betalen aan ANB (121.000,00 EUR incl. btw) 
• grondverwervingen te betalen aan de betrokken particuliere eigenaars 

(1.700.000,00 EUR exclusief opstanden). 
 
Het Team Vastgoed zal apart rapporteren aan uw raad over de innemingsplannen, 
onderhandelingen met de eigenaars, de minnelijke en gerechtelijke 
grondverwervingen, de schattingsprijzen en de opstanden.  
 
In de volgende paragraaf krijgt uw raad een financieel overzicht van de raming van 
de volledige fietsostrade. 
 
Subsidies 
 
Voor de realisatie van de fietsostrade Herentals - Balen zal de provincie Antwerpen 
subsidieaanvragen indienen.  
 
Fietsfonds 
 
De Vlaamse overheid geeft binnen het Fietsfonds subsidies aan de provincies voor 
de aanleg of herinrichting van fietsinfrastructuur op trajecten van het bovenlokale 
functionele fietsroutenetwerk. Deze subsidie bedraagt 40% van de kosten voor de 
aanleg. 
De onderstaande zaken komen niet in aanmerking voor subsidie: 

• de kosten voor het ereloon van de ontwerper, de studiekosten, de 
toezichtkosten, de proefkosten en de kosten voor grondverwervingen  

• het herprofileren van de rijbaan noodzakelijk voor de aanleg van de 
fietsostrade  

• de aanleg van een fietsostrade die op/naast/onder of over (water)wegen ligt 
die onder het beheer van de Vlaamse overheid vallen is niet subsidieerbaar. 
Dit betekent dat voor de fietsostrade Herentals - Balen de twee tunnels, 
Koulaak en R14 en de bruggen K05 en K09 over de kanalen niet 
subsidieerbaar zijn binnen het Fietsfonds. 

 
We ramen de mogelijke inkomsten via het Fietsfonds op maximaal 
9.000.000,00 EUR. 
 
EFRO en Vlaamse cofinanciering 
 
Voor de tunnel R14 en de brug K05 heeft de provincie Antwerpen van het Europees 
Fons voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) goedkeuring voor subsidies gekregen. Op 
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9 juni 2016 heeft EFRO de goedkeuring van het project 1034 (tunnel onder R14) en 
het project 1035 (fietsbrug over Kempisch Kanaal) bevestigd. Concreet betekent 
dit: 

• De EFRO-steun voor tunnel R14 bedraagt maximaal 632.000,00 EUR en 
maximaal 40% van de aanvaarde subsidiabele EFRO-projectuitgaven, 
destijds geraamd op 1.580.000,00 EUR incl. btw 

• De EFRO-steun voor K05 bedraagt eveneens maximaal 632.000,00 EUR en 
maximaal 40% van de aanvaarde subsidiabele EFRO-projectuitgaven, 
destijds geraamd op 1.580.000,00 EUR incl. btw. 

 
Voor de beide projecten kan de provincie Antwerpen rekenen op Vlaamse 
cofinanciering. Concreet betekent dit: 

• Voor de tunnel R14 geeft het Agentschap Wegen en Verkeer van het Vlaams 
Gewest een cofinanciering van 600.000,00 EUR  

• Voor de brug K05 geeft De Scheepvaart nv een cofinanciering van 
600.000,00 EUR. 

 
Voor de tunnel Koulaak heeft de provincie Antwerpen op 30 januari 2017 een 
dossier ingediend voor EFRO-subsidie. Bij goedkeuring van de aanvraag zal de 
provincie Antwerpen maximaal de volgende subsidies krijgen: 

• De EFRO-steun voor tunnel Koulaak bedraagt maximaal 629.200,00 EUR en 
maximaal 40% van de aanvaarde subsidiabele EFRO-projectuitgaven, 
destijds geraamd op 1.573.000,00 EUR incl. btw 

• Het agentschap Wegen en Verkeer cofinanciert bij goedkeuring van het 
dossier door EFRO eveneens maximaal 629.200,00 EUR. 

 
Tabel 3 geeft een financieel overzicht van alle kosten voor de aanleg van de 
fietsostrade Herentals - Balen. 
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Tabel 3: financieel overzicht fietsostrade Herentals - Balen 
 

Delen uitvoeringsdossier Provincie Vlaams gewest EFRO Infrabel Air Liquide Totaal

1. Dossier renovatie duikers

Deelproject 3 - renovatie duiker D04 58.565,63 58.565,63
Deelproject 6 - renovatie duiker D08 11.913,18 7.942,12 11.631,00 31.486,30
Deelproject 8 - renovatie duiker D08bis 15.968,90 15.968,90
Deelproject 8 - renovatie duiker D08bis2 18.394,87 12.263,25 52.219,35 82.877,47
Deelproject 11 - Renovatie duiker D13 28.278,02 18.852,02 61.290,65 108.420,69
Deelproject 12 - Renovatie duiker D15 16.113,62 10.742,42 60.514,49 87.370,53

74.699,69 49.799,81 260.190,02 384.689,52
90.386,62 60.257,77 260.190,02 410.834,42

2. Dossier tunnel R14

Deelproject 8 - T02 - Fietstunnel R14 217.146,82 434.293,63 434.293,63 1.085.734,08
262.747,65 525.495,29 525.495,29 1.313.738,24

3. Dossier tunnel Koulaak

Deelproject 2 - T01 - Fietstunnel Koulaak 232.050,40 464.100,80 464.100,80 1.160.252,00
280.780,98 561.561,97 561.561,97 1.403.904,92

4. Dossier fietsbruggen

Deelproject 1 - K01 - Fietsbrug Vlietje 114.686,57 76.457,72 191.144,29
Deelproject 1 - K02 - Fietsbrug Kleine Nete 251.031,80 167.354,53 418.386,33
Deelproject 2 - K03 - Fietsbrug Kleine Nete 194.520,14 129.680,09 324.200,23
Deelproject 2 - K04 - Fietsbrug St Jobstraat 379.876,27 253.250,84 633.127,11
Deelproject 3 - K05 - Fietsbrug kanaal Bo - He 1.124.954,79 495.867,77 522.314,05 2.143.136,61
Deelproject 13 - K06 - Fietsbrug Schep. Nete 36.468,73 24.312,49 60.781,22
Deelproject 14 - K07 - Fietsbrug Molse Nete 115.322,86 76.881,91 192.204,77
Deelproject 14 - K08 Fietsbrug Molderloopstr. 116.698,85 77.799,23 194.498,08
Deelproject 14 - K09 - Fietsbrug kanaal De - Kw 375.221,25 250.147,50 625.368,75

2.708.781,26 1.551.752,08 522.314,05 4.782.847,39
3.277.625,32 1.877.620,02 632.000,00 5.787.245,34

5. Dossier infrastructuur

Deelproject 1 - 16 - niet gesubsidieerde kosten 220.400,00 220.400,00
Deelproject 1 370.500,17 247.000,12 617.500,29
Deelproject 2 1.124.974,14 749.982,76 1.874.956,90
Deelproject 3 775.032,11 516.688,08 1.291.720,19
Deelproject 4 626.150,49 417.433,66 1.043.584,15
Deelproject 5 119.133,68 79.422,45 198.556,13
Deelproject 6 244.794,97 163.196,65 407.991,62
Deelproject 7 296.585,06 197.723,37 494.308,43
Deelproject 8 197.160,71 131.440,48 111.512,94 440.114,13
Deelproject 9 165.416,59 110.277,73 275.694,32
Deelproject 10 158.364,61 105.576,40 49.780,00 313.721,01
Deelproject 11 733.473,97 488.982,65 235.069,00 1.457.525,62
Deelproject 12 391.916,83 261.277,89 653.194,72
Deelproject 13 1.068.759,13 712.506,09 1.781.265,22
Deelproject 14 1.363.543,65 909.029,10 2.272.572,75
Deelproject 15 167.041,91 111.361,27 278.403,18
Deelproject 16 430.230,13 286.820,09 717.050,22

8.453.478,16 5.488.718,78 111.512,94 284.849,00 14.338.558,88
10.228.708,58 6.641.349,72 134.930,66 284.849,00 17.289.837,95

11.686.156,33 7.988.665,10 1.532.221,42 545.039,02 21.752.081,87
14.140.249,16 9.666.284,77 1.853.987,92 545.039,02 26.205.560,87

6. Andere

Verplaatsen Kabel Infrabel 362.244,00 362.244,00
Verdiepen AL-leiding 164.700,00 164.700,00 329.400,00
Verlichting cluster 1 (excl. tunnel en kunstwerken, in  187.000,00 187.000,00
Verlichting cluster 2 (excl. tunnel en kunstwerken) 210.000,00 210.000,00
Verlichting cluster 3 (excl. kunstwerken) 135.000,00 135.000,00
Boscompensatie cluster 1 60.000,00 60.000,00
Boscompensatie cluster 2 10.000,00 10.000,00
Boscompensatie cluster 3 30.000,00 30.000,00
Onteigening cluster 1 475.000,00 475.000,00
Onteigening cluster 2 775.000,00 775.000,00
Onteigening cluster 3 450.000,00 450.000,00

2.858.944,00 164.700,00 3.023.644,00
3.459.322,24 199.287,00 3.658.609,24

14.545.100,33 7.988.665,10 1.532.221,42 545.039,02 164.700,00 24.775.725,87
17.599.571,40 9.666.284,77 1.853.987,92 545.039,02 199.287,00 29.864.170,11

Opmerkingen: inclusief btw in cursief
Infrabel betaalt geen btw

Globaal totaal:

Financieel overzicht dd. 17 februari 2017

subtotaal:

subtotaal:

subtotaal:

Totaal dossiers 1 t.e.m. 5

Totaal andere
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Kritische factoren met impact op de aanleg van de fietsostrade 
 
Het studiebureau heeft een voorlopige planning uitgewerkt vanaf de goedkeuring 
van het uitvoeringsdossier in de provincieraad. Eerst zal de provincie Antwerpen de 
stedenbouwkundige vergunning aanvragen. Parallel zullen we de verschillende 
delen van het uitvoeringsdossier aanbesteden en opstarten. Voor alle delen zijn het 
aantal werkdagen vermeld. 
 
De timing van de uitvoering is afhankelijk van een aantal kritische factoren zoals: 

• de goedkeuring van de stedenbouwkundige vergunning. 
• de goedkeuring van de addenda aan de bestaande 

samenwerkingsovereenkomsten door de betrokken gemeenten 
• de goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomsten door Infrabel en 

AWV (in opmaak)  
• de mogelijkheid tot het onderbreken van het spoor voor de uitvoering van 

het deel Duikers 
• de grondverwerving voor het deel Infrastructuur  
• de tijdige uitvoering van een aantal bouwprojecten voor de uitvoering van 

deelproject 9  
• de grondverwerving voor de uitvoering van het deel Tunnel R14  
• het verleggen van de zuurstofleiding van Air Liquide voor de uitvoering van 

de fietstunnel Koulaak  
• de uitvoering van het project Hellekens voor de uitvoering van deelproject 2 

in Herentals 
• het verwijderen van bouwwerken op de gronden van Infrabel 

 
Stedenbouwkundige vergunning  
 
Na de goedkeuring van het voorliggende uitvoeringsdossier door uw raad zal DMOB 
de stedenbouwkundige vergunning aanvragen. DMOB zal de stedenbouwkundige 
vergunning voor het volledige traject aanvragen. Dit heeft een aantal voordelen: 

• De betrokken overheden en instanties kunnen het dossier in zijn totaliteit 
beoordelen en krijgen inzicht in het geheel van de uit te voeren werken; 

• Voor het volledige dossier is dezelfde wetgeving en reglementering van 
toepassing. Zo vermijden we dat we het dossier telkens moeten aanpassen 
als wetgeving of reglementering wijzigt; 

• Als we binnen een termijn van twee jaar de werken van één deelproject 
aanvatten is de stedenbouwkundige vergunning geldig voor het hele dossier.  

 
Digitale bijlagen 
 
Alle bijlagen zijn beschikbaar via ABM.  
 
De deputatie keurde dit verslag goed op 2 maart 2017. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 
Gelet op de inschrijving van een krediet op het budgetartikel 
2017/2281000/19/0290 voor investeringen in fietsinfrastructuur; 
 
Gelet op artikel 43 §2 11° van het provinciedecreet; 
 
Gelet op artikel 26 §1 1° f) van de wet van 15 juni 2006; 
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Overwegende dat de uitgebreide diensten bij de opdracht voor het ontwerpen en 
het opvolgen van de uitvoering van de fietspadprojecten van de fietsostrade 
Herentals - Balen langs spoorlijn 15 technisch niet te scheiden zijn van de 
oorspronkelijke opdracht; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 

BESLUIT: 
Artikel 1: 
De provincieraad keurt de ontwerpen van het uitvoeringsdossier van de fietsostrade 
Herentals - Balen goed. Dit omvat: 

• Duikers met de ontwerpen van de duikers D04 in Olen, D08, D08bis, 
D08bis2, en D13 in Geel, en D15 in Mol 

• Infrastructuur met de ontwerpen van de fietsinfrastructuur van de 
deelprojecten 1 tot en met 16 

• Tunnel Koulaak met het ontwerp van de tunnel nabij de Koulaak in Herentals 
• Tunnel R14 met het ontwerp van de fietstunnel onder de westelijke ring in 

Geel 
• Bruggen met de ontwerpen van: 

o K01 (een fietsbrug over het Vlietje), K02 (een fietsbrug over de 
kleine Nete), K03 (een fietsbrug over de Kleine Nete), K04 (een 
fietsbrug over de Sint-Jobsstraat), K05 (een fietsbrug over het kanaal 
Bocholt-Herentals) in Herentals 

o K06 (een uitbreiding van de spoorwegbrug over de Scheppelijke 
Nete) in Mol 

o K07 (een fietsbrug over de Molse Nete), K08 (een uitbreiding van de 
spoorwegbrug over de Molderloopstraat) en K09 (de omvorming van 
de spoorwegbrug over het kanaal Dessel-Kwaadmechelen tot 
fietsbrug) in Balen. 

 
Artikel 2: 
De provincieraad keurt de bestekken van het uitvoeringsdossier van de fietsostrade 
Herentals - Balen goed. Dit omvat het bestek met bijhorende meetstaat van: 

• Duikers 
• Infrastructuur 
• Tunnel Koulaak 
• Tunnel R14 
• Bruggen 

 
Artikel 3: 
De provincieraad neemt kennis van de ramingen van het uitvoeringsdossier van de 
fietsostrade Herentals - Balen. Dit omvat de ramingen van: 

• Duikers voor een totaal bedrag van 410.834,42 EUR incl. btw 
• Infrastructuur voor een totaal bedrag van 17.289.837,95 EUR incl. btw 
• Tunnel Koulaak voor een totaal bedrag van 1.403.904,92 EUR incl. btw 
• Tunnel R14 voor een totaal bedrag van 1.313.738,24 EUR incl. btw 
• Bruggen voor een totaal bedrag van 5.787.245,34 EUR incl. btw. 

 
Artikel 4: 
De provincieraad keurt de open aanbesteding goed als wijze van gunnen voor de 
5 delen van het uitvoeringsdossier van de fietsostrade Herentals - Balen. 
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Artikel 5: 
De provincieraad keurt de uitbreiding van de opdracht voor het ontwerpen van het 
uitvoeringsdossier van de fietsostrade Herentals - Balen langs spoorlijn 15 aan 
TRACTEBEL ENGINEERING nv, Arianelaan 7 te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe met 
ondernemingsnummer 0412.639.681, goed. 
 
Artikel 6: 
De provincieraad neemt kennis van de raming voor het ontwerpen en opvolgen van 
de aanleg van de fietsostrade Herentals - Balen op 1.787.081,96 EUR incl. btw. 
 
Artikel 7: 
De provincieraad neemt kennis van de addenda van de algemene 
samenwerkingsovereenkomsten over de aanleg van de fietsostrade langs de 
spoorlijn Herentals - Balen (spoorlijn 15) tussen de provincie Antwerpen en de 
steden/gemeenten Herentals, Olen, Geel, Mol en Balen. 
 
Artikel 8: 
De provincieraad neemt kennis van de samenwerkingsovereenkomst over de aanleg 
van de fietsostrade langs de spoorlijn Herentals - Balen (spoorlijn 15) tussen de 
provincie Antwerpen en Infrabel. 
 
 
VOORZITTER.- De heer Vandendriessche heeft het woord. 
 
De heer VANDENDRIESSCHE.- Het is een prachtig project dat hier voorligt met grote 
technische ingrepen, maar we zijn een beetje verbaasd dat die initiële raming zo laag was, 
9 miljoen EUR en dat er nu 30 miljoen EUR op tafel ligt. Het is ook een beetje uit 
bezorgdheid voor het draagvlak opnieuw rond fietsostrades. Het staat al in de kranten nu. 
Het enige waar de pers op focust is een fietsostrade voor 30 miljoen EUR. Het is jammer 
dat het dan weer die evolutie heeft aangenomen. 
 
 
De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Mijnheer Vandendriessche, spijtig dat u niet op de 
commissie was. Daar is dat allemaal toegelicht. Dan begrijp ik niet goed dat u die vragen 
stelt nu. Dat is allemaal heel goed toegelicht waarom inderdaad die prijs zo hoog is 
geworden. Dat heeft te maken natuurlijk met alle ingrepen die we daar moeten doen. Ik 
heb u al verschillende keren hier gezegd dat een fietsostrade aanleggen langs een 
spoorweg, jaren geleden ons een heel gemakkelijke opdracht leek, maar dat natuurlijk de 
ruimtelijke ordening er voor zorgt in Vlaanderen dat bij momenten de woningen bijna tot op 
de spoorweg liggen. Dus wij moeten 9 fietsbruggen, 2 fietstunnels, en dergelijke aanleggen, 
en dat kost veel geld. Wij hebben ook aangetoond in de commissie dat we uiteindelijk ook 
wel een heleboel middelen krijgen van Europa. Dan is er nog het verhaal dat we niet voor al 
die kunstwerken, al die bruggen en tunnels, zeker zijn. Maar initieel was die 9 miljoen, dat 
is ook toegelicht, toen de prijs voor de aanleg zonder alle kunstwerken. Vandaar dat dit 
natuurlijk hoger is opgelopen. Maar we krijgen er de nodige subsidies voor van Vlaanderen. 
 
 
VOORZITTER.- De heer Vandendriessche heeft het woord. 
 
De heer VANDENDRIESSCHE.- Ten eerste, ik was wel aanwezig op de commissie. 
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Ten tweede, het gaat inderdaad niet om het waarom, het gaat om realistisch ramen van in 
het begin. Daar wil ik toch wel even de aandacht op vestigen zonder daarom enig verwijt te 
geven. 
 
 
De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Dat is ook uitgelegd. Daarmee begreep ik uw vraag 
niet. Dat realistisch ramen is toegelicht geworden. Ik denk dat onze diensten daar een heel 
redelijke uitleg voor hadden. 
 
 
VOORZITTER.- De heer Bollen heeft het woord. 
 
De heer BOLLEN.- Ik zou aan de griffier en de gedeputeerde willen zeggen dat ik 
felicitaties aan het diensthoofd Chris Brouwers en zijn medewerkers wil overbrengen. 
Want met veel bekwaamheid, met respect en begrip en bereidwilligheid heeft men niet het 
ideale traject gevonden, maar men heeft een mooie en kwaliteitsvolle oplossing gevonden 
voor deze fietsostrade. Ik weet ook dat er heel wat meer middelen moeten gezocht 
geweest zijn om die vragen op te lossen. Ik zou daarom toch willen dat dit overgebracht 
wordt, want dat is zeker en vast een prachtige realisatie voor dat traject. 
 
Applaus 
 
 
VOORZITTER.- De heer Schoofs heeft het woord. 
 
De heer SCHOOFS.- Wat de fietsostrades betreft denk ik dat we nu ongeveer aan het 
laatste traject gaan beginnen richting Balen, de grens van onze provincie. Dat is nog een 
bosrijk gebied. Wij hebben in de voorbespreking, gedeputeerde, ook een paar keer 
aangehaald dat we voorstander waren om een duurzaam fietspad aan te leggen in beton. 
Dat is uiteindelijk niet weerhouden, omwille van de kostprijs ook wordt aangevoerd. Ik kan 
daar begrip voor tonen. 
Mijn vraag is: gezien de bosrijke omgeving denk ik dat het wel nuttig is om dat fietspad 
een duurzame toekomst te geven. Dan zijn wortels en wortelbeschadiging dikwijls de 
oorzaak van schade op asfaltwegen. Daar zijn wortelschermen voor om dat te verhinderen. 
Ik hoop dat er aan gedacht wordt om dat in het bestek ook op te nemen. 
 
 
VOORZITTER.- De heer Lemmens heeft het woord. 
 
De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Ik bedank mijnheer Bollen zeker en vast. Ik zal in elk 
geval aan Chris Brouwers uw woorden overbrengen. Ik denk dat die ook terecht zijn. Ik 
denk dat op die manier er ook een draagvlak is gecreëerd geworden door in heel nauw 
overleg met de verschillende gemeenten, met heel wat hoorzittingen die georganiseerd 
zijn, tot een echte goede oplossing te komen. Is die overal even goed? Nee, maar daar heb 
ik daarjuist in mijn antwoord al naar verwezen. Maar we houden ook zoveel mogelijk 
rekening met wat de lokale overheden, de burgers verlangen. Daarom natuurlijk dat we met 
initiële ramingen, mijnheer Vandendriessche, als we daar rekening mee houden, en 
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transparant zijn, dat we inderdaad af en toe duurder uitkomen, en ook nog eens die 
kunstwerken, enz. enz. 
 
Mijnheer Schoofs, ik zal uw opmerkingen meenemen. Ik zal die ook overmaken aan Chris 
Brouwers. We moeten inderdaad rekening houden met een heleboel plaatselijke 
toestanden. Ik denk dat we voor het onderhoud later, dat dan voor de gemeente is, we 
moeten zien dat we op zo’n duurzaam mogelijke manier moeten omgaan met die zaken. Ik 
zal het overmaken. In elk geval, als we verdergaan, zullen we toch nog regelmatig contact 
hebben met de gemeente. In dat overleg zullen die zaken terug naar voor kunnen gebracht 
worden. 
 
 
VOORZITTER.- De heer Hens heeft het woord. 
 
De heer HENS.- Als betrokken gemeente kan ik uiteraard ook niet anders dan hier even 
het woord te vragen. Ik zou de nadruk erop willen leggen dat ik ook een beetje versteld 
stond van de kennis en de kunde van uw administratie in dit dossier. Dit is een gigantisch 
project dat uit heel wat kilometers bestaat en waar heel wat kunstwerken moeten worden 
gemaakt of aangepast. In mijn eigen gemeente weet ik dat dit een heel serieuze impact 
gaat hebben, ook op het zicht. Ik zou mij graag willen aansluiten bij de woorden van collega 
Bollen dat u aan uw diensten ook de felicitatie daarover wil overmaken. 
 
 
VOORZITTER.- Zijn daar nog tussenkomsten over? Geen. 
 
Dan leg ik dit punt voor ter stemming en de stemming is geopend. 
 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
64 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
64 leden hebben ja gestemd. 
 
Goedgekeurd met 64 stemmen ja. 
 
De VOORZITTER zegt dat er nog steeds technische problemen zijn zodat zijn ja-stem er 
nog steeds niet doorkomt. 
 
 

Nr. 2/4 van de agenda 
 

Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap Attaqwa. 
Budget 2017. Akteneming. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 
 
1. In vergadering van 26 juni 2014 heeft uw raad het meerjarenplan 2014 – 2019 
van de islamitische geloofsgemeenschap Attaqwa te Antwerpen goedgekeurd. 
Dit meerjarenplan 2014 – 2019 voorzag voor 2017 geen investeringsontvangsten 
noch investeringsuitgaven. 
Voormeld meerjarenplan voorzag voor 2017 exploitatie-uitgaven ten bedrage van 
37.388,00 EUR, exploitatieontvangsten ten bedrage van 11.010,00 EUR, met een 
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geraamde provinciesubsidie van (37.388,00 EUR – 11.010,00 EUR) = 
26.378,00 EUR op de exploitatieontvangsten. 
 
2. Het comité van de islamitische geloofsgemeenschap heeft het budget 2017 
opgemaakt en goedgekeurd in vergadering van 4 december 2016. Het budget 2017 
werd gunstig geadviseerd door het Executief van de Moslims van België op 
14 december 2016. Het dossier is op 24 januari 2017 ingekomen op het 
provinciebestuur van Antwerpen. 
 
3. In het budget 2017 worden de exploitatie-uitgaven geraamd op 35.981,15 EUR. 
De exploitatieontvangsten worden geraamd op 11.010,00 EUR.  
De provinciesubsidie bedraagt voor 2017 voor de exploitatie derhalve 
(35.981,15 EUR – 11.010,00 EUR = ) 24.971,15 EUR + 1.406,85 EUR (het 
gecorrigeerd overschot 2015) = 26.378,00 EUR; dit is hetzelfde bedrag van de 
provinciesubsidie als opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan 2014 – 2019. 
Er zijn in 2017 geen investeringsontvangsten noch investeringsuitgaven. 
 
4. Ingevolge de Vlaamse regelgeving moet de islamitische geloofsgemeenschap bij 
het budget 2017 een verslag inzenden over haar maatschappelijke betrokkenheid 
bij de lokale gemeenschap om aan te tonen dat zij nog altijd voldoet aan de 
erkenningscriteria. In bijlage 3 vindt U dit verslag, dat gunstig geëvalueerd werd 
door de stedelijke administratie. 
 
Luidens de artikels 48 en 272 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 
materiële organisatie en werking van de erkende erediensten neemt de 
provincieraad – als de provinciesubsidie voor het tekort van het budget binnen de 
grenzen blijft van het bedrag, opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan – 
akte van het budget. 
De deputatie stelt uw raad voor om akte te nemen van het budget 2017 van de 
islamitische geloofsgemeenschap Attaqwa te Antwerpen en om kennis te nemen 
van het bijgevoegde verslag over haar maatschappelijke betrokkenheid bij de 
lokale gemeenschap zonder formulering van boekhoudkundig-technische of andere 
opmerkingen dienaangaande. 
 
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 2 maart 2017. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 
Gelet op het budget 2017 van de islamitische geloofsgemeenschap Attaqwa te 
Antwerpen en op het gunstig advies dienaangaande van 14 december 2016 van het 
Executief van de Moslims van België, ingekomen op het provinciebestuur van 
Antwerpen op 24 januari 2017; 
 
Gelet op het budget 2017, waaruit blijkt dat de islamitische geloofsgemeenschap 
Attaqwa in 2017 beroep doet op een provinciale exploitatiesubsidie van 
26.378,00 EUR, terwijl in het goedgekeurde meerjarenplan 2014 – 2019 een zelfde 
exploitatiesubsidie van 26.378,00 EUR was opgenomen; 
 
Gelet op de artikels 48 en 272 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 
materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; 
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Gelet op het jaarverslag 2016 van de islamitische geloofsgemeenschap Attaqwa 
over haar maatschappelijke betrokkenheid bij de lokale gemeenschap, dat gunstig 
geëvalueerd werd door de stedelijke administratie; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 

BESLUIT: 
Enig artikel: 
Akte wordt genomen van het budget 2017 van de islamitische geloofsgemeenschap 
Attaqwa te Antwerpen met een provinciesubsidie van 26.378,00 EUR voor het 
tekort op het exploitatiebudget 2017 zonder formulering van boekhoudkundig-
technische opmerkingen ter zake. 
 
Kennis wordt genomen van het bij het budget 2017 gevoegde jaarverslag over de 
maatschappelijke betrokkenheid van voormelde islamitische geloofsgemeenschap 
bij de lokale gemeenschap zonder formulering van opmerkingen dienaangaande. 
 
 
VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 
Dan leg ik dit punt voor ter stemming en de stemming is geopend. 
 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
64 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
57 leden hebben ja gestemd; 
 6 leden hebben nee gestemd; 
 1 lid heeft zich onthouden. 
 
Goedgekeurd met 57 stemmen ja, bij 6 stemmen nee en 1 onthouding. 
 
De VOORZITTER zegt dat er nog steeds technische problemen zijn zodat zijn ja-stem er 
niet doorkomt. 
 
 

Nr. 2/5 van de agenda 
 

Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap 
Mehmet Akif. Budget 2017. Akteneming. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 
 
1. In vergadering van 26 juni 2014 heeft uw raad het meerjarenplan 2014 – 2019 
van de islamitische geloofsgemeenschap Mehmet Akif te Antwerpen goedgekeurd. 
Dit meerjarenplan 2014 – 2019 voorzag voor 2017 geen investeringsontvangsten 
noch investeringsuitgaven.  
Voormeld meerjarenplan voorzag voor 2017 exploitatie-uitgaven ten bedrage van 
33.002,00 EUR, exploitatieontvangsten ten bedrage van 10.927,00 EUR, met een 
geraamde provinciesubsidie van (33.002,00 EUR – 10.927,00 EUR =) 
22.075,00 EUR op de exploitatieontvangsten. 
 
2. Het comité van de islamitische geloofsgemeenschap heeft het budget 2017 
opgemaakt en goedgekeurd in vergadering van 28 januari 2017. Het budget 2017 
werd gunstig geadviseerd door het Executief van de Moslims van België op 
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23 februari 2017. Het dossier is op 24 februari 2017 ingekomen op het 
provinciebestuur van Antwerpen. 
 
3. In het budget 2017 worden de exploitatie-uitgaven geraamd op 31.175,30 EUR. 
De exploitatieontvangsten worden geraamd op 10.927,00 EUR. De 
provinciesubsidie bedraagt voor 2017 voor de exploitatie derhalve (31.175,30 EUR 
– 10.927,00 EUR =) 20.248,30 EUR + 1.826,70 EUR (gecorrigeerd overschot/tekort 
2015) = 22.075,00 EUR; dit is hetzelfde bedrag van de provinciesubsidie als 
opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan 2014 – 2019. 
Er zijn in 2017 geen investeringsontvangsten noch investeringsuitgaven. 
 
4. Ingevolge de Vlaamse regelgeving moet de islamitische geloofsgemeenschap bij 
het budget 2017 een verslag inzenden over haar maatschappelijke betrokkenheid 
bij de lokale gemeenschap om aan te tonen dat zij nog altijd voldoet aan de 
erkenningscriteria. In bijlage 3 vindt U dit verslag met een evaluatie door de 
stedelijke administratie. 
 
Luidens de artikels 48 en 272 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 
materiële organisatie en werking van de erkende erediensten neemt de 
provincieraad – als de provinciesubsidie voor het tekort van het budget binnen de 
grenzen blijft van het bedrag van de provinciesubsidie, opgenomen in het 
goedgekeurde meerjarenplan, – akte van het budget. 
De deputatie stelt uw raad voor om akte te nemen van het budget 2017 van de 
islamitische geloofsgemeenschap Mehmet Akif te Antwerpen en om kennis te 
nemen van het bijgevoegde verslag over haar maatschappelijke betrokkenheid bij 
de lokale gemeenschap zonder formulering van boekhoudkundig-technische of 
andere opmerkingen dienaangaande. 
 
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 2 maart 2017. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 
Gelet op het budget 2017 van de islamitische geloofsgemeenschap Mehmet Akif te 
Antwerpen en op het gunstig advies dienaangaande van 23 februari 2017 van het 
Executief van de Moslims van België, ingekomen op het provinciebestuur van 
Antwerpen op 24 februari 2017; 
 
Gelet op het budget 2017, waaruit blijkt dat de islamitische geloofsgemeenschap 
Mehmet Akif in 2017 beroep doet op een provinciale exploitatiesubsidie van 
22.075,00 EUR, terwijl in het goedgekeurde meerjarenplan 2014 – 2019 eveneens 
dezelfde exploitatiesubsidie van 22.075,00 EUR was opgenomen; 
 
Gelet op de artikels 48 en 272 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 
materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; 
 
Gelet op het jaarverslag 2015 – 30 oktober 2016 van de islamitische 
geloofsgemeenschap Mehmet Akif over haar maatschappelijke betrokkenheid bij de 
lokale gemeenschap; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
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BESLUIT: 
Enig artikel: 
Akte wordt genomen van het budget 2017 van de islamitische geloofsgemeenschap 
Mehmet Akif te Antwerpen met een provinciesubsidie van 22.075,00 EUR voor het 
tekort op het exploitatiebudget 2017 zonder formulering van boekhoudkundig-
technische opmerkingen ter zake. 
 
Kennis wordt genomen van het bij het budget 2017 gevoegde jaarverslag 2015 – 
30 oktober 2016 over de maatschappelijke betrokkenheid van voormelde 
islamitische geloofsgemeenschap bij de lokale gemeenschap zonder formulering 
van opmerkingen dienaangaande. 
 
 
VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 
Dan leg ik dit punt voor ter stemming en de stemming is geopend. 
 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
64 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
57 leden hebben ja gestemd; 
 6 leden hebben nee gestemd; 
 1 lid heeft zich onthouden. 
 
Goedgekeurd met 57 stemmen ja, bij 6 stemmen nee en 1 onthouding. 
 
De VOORZITTER zegt dat er nog steeds technische problemen zijn zodat zijn ja-stem er 
niet doorkomt. 
 
 

Nr. 2/6 van de agenda 
 

Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap 
Innerlijke Vrede. Budget 2017. Akteneming. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 
 
1. In vergadering van 25 september 2014 heeft uw raad het meerjarenplan 2014 – 
2019 van de islamitische geloofsgemeenschap Innerlijke Vrede te Antwerpen 
goedgekeurd. 
Dit meerjarenplan 2014 – 2019 voorzag voor 2017 geen investeringsontvangsten 
noch investeringsuitgaven.  
Voormeld meerjarenplan voorzag voor 2017 exploitatie-uitgaven ten bedrage van 
31.880,00 EUR, exploitatieontvangsten ten bedrage van 10.000,00 EUR, met een 
geraamde provinciesubsidie van (31.880,00 EUR – 10.000,00 EUR =) 
21.880,00 EUR op de exploitatieontvangsten. 
 
2. Het comité van de islamitische geloofsgemeenschap heeft het budget 2017 
opgemaakt en goedgekeurd in vergadering van 23 oktober 2016. Het budget 2017 
werd gunstig geadviseerd door het Executief van de Moslims van België op 
23 november 2016. Het dossier is op 8 december 2016 ingekomen op het 
provinciebestuur van Antwerpen. 
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3. In het budget 2017 worden de exploitatie-uitgaven geraamd op 31.880,00 EUR. 
De exploitatieontvangsten worden geraamd op 11.277,12 EUR.  
De provinciesubsidie bedraagt voor 2017 voor de exploitatie derhalve 
(31.880,00 EUR – 11.277,12 EUR =) 20.602,88 EUR + 1.277,12 EUR (het 
exploitatie overschot/tekort 2015) = 21.880,00 EUR; dit is hetzelfde bedrag van de 
provinciesubsidie als opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan 2014 – 2019. 
Er zijn in 2017 geen investeringsuitgaven noch investeringsontvangsten. 
 
4. Ingevolge de Vlaamse regelgeving moet de islamitische geloofsgemeenschap bij 
het budget 2017 een verslag inzenden over haar maatschappelijke betrokkenheid 
bij de lokale gemeenschap om aan te tonen dat zij nog altijd voldoet aan de 
erkenningscriteria. In bijlage 3 vindt U dit verslag met een evaluatie door de 
stedelijke administratie. 
 
Luidens de artikels 48 en 272 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 
materiële organisatie en werking van de erkende erediensten neemt de 
provincieraad – als de provinciesubsidie voor het tekort van het budget binnen de 
grenzen blijft van het bedrag van de provinciesubsidie, opgenomen in het 
goedgekeurde meerjarenplan, – akte van het budget. 
De deputatie stelt uw raad voor om akte te nemen van het budget 2017 van de 
islamitische geloofsgemeenschap Innerlijke Vrede te Antwerpen en om kennis te 
nemen van het bijgevoegde verslag over haar maatschappelijke betrokkenheid bij 
de lokale gemeenschap zonder formulering van boekhoudkundig-technische of 
andere opmerkingen dienaangaande. 
 
Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 2 maart 2017. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 
Gelet op het budget 2017 van de islamitische geloofsgemeenschap Innerlijke Vrede 
te Antwerpen en op het gunstig advies dienaangaande van 23 november 2016 van 
het Executief van de Moslims van België, ingekomen op het provinciebestuur van 
Antwerpen op 8 december 2016; 
 
Gelet op het budget 2017, waaruit blijkt dat de islamitische geloofsgemeenschap 
Innerlijke Vrede in 2017 beroep doet op een provinciale exploitatiesubsidie van 
21.880,00 EUR, terwijl in het goedgekeurde meerjarenplan 2014 – 2019 eveneens 
dezelfde exploitatiesubsidie van 21.880,00 EUR was opgenomen; 
 
Gelet op de artikels 48 en 272 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 
materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; 
 
Gelet op het jaarverslag 2015 – 30 juni 2016 van de islamitische 
geloofsgemeenschap Innerlijke Vrede over haar maatschappelijke betrokkenheid bij 
de lokale gemeenschap; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 

BESLUIT: 
Enig artikel: 
Akte wordt genomen van het budget 2017 van de islamitische geloofsgemeenschap 
Innerlijke Vrede te Antwerpen met een provinciesubsidie van 21.880,00 EUR voor 
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het tekort op het exploitatiebudget 2017 zonder formulering van boekhoudkundig-
technische opmerkingen ter zake. 
 
Kennis wordt genomen van het bij het budget 2017 gevoegde jaarverslag 2015 – 
30 juni 2016 over de maatschappelijke betrokkenheid van voormelde islamitische 
geloofsgemeenschap bij de lokale gemeenschap zonder formulering van 
opmerkingen dienaangaande. 
 
 
VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 
Dan leg ik dit punt voor ter stemming en de stemming is geopend. 
 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
64 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
57 leden hebben ja gestemd; 
 6 leden hebben nee gestemd; 
 1 lid heeft zich onthouden. 
 
Goedgekeurd met 57 stemmen ja, bij 6 stemmen nee en 1 onthouding. 
 
De VOORZITTER zegt dat er nog steeds technische problemen zijn zodat zijn ja-stem er 
niet doorkomt. 
 
 

Nr. 2/7 van de agenda 
 

Erediensten. Mol. Islamitische geloofsgemeenschap Ensar. 
Budget 2017. Akteneming. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 
 
1. In vergadering van 26 juni 2014 heeft uw raad het meerjarenplan 2014 – 2019 
van de islamitische geloofsgemeenschap Ensar te Mol goedgekeurd. 
Dit meerjarenplan 2014 – 2019 voorzag voor 2017 geen investeringsontvangsten 
noch investeringsuitgaven.  
Voormeld meerjarenplan voorzag voor 2017 exploitatie-uitgaven ten bedrage van 
19.621,14 EUR, exploitatieontvangsten ten bedrage van 5.736,82 EUR, met een 
geraamde provinciesubsidie van (19.621,14 EUR – 5.736,82 EUR =) 13.884,32 EUR 
op de exploitatieontvangsten. 
 
2. Het comité van de islamitische geloofsgemeenschap heeft het budget 2017 
opgemaakt en goedgekeurd in vergadering van 10 januari 2017. Het budget 2017 
werd gunstig geadviseerd door het Executief van de Moslims van België op 
23 februari 2017. Het dossier is op 24 februari 2017 ingekomen op het 
provinciebestuur van Antwerpen. 
 
3. Er zijn in 2017 geen investeringsontvangsten noch investeringsuitgaven. 
In het budget 2017 worden de exploitatie-uitgaven geraamd op 21.460,35 EUR. De 
exploitatieontvangsten worden geraamd op 5.736,82 EUR. De provinciesubsidie 
bedraagt voor 2017 voor de exploitatie derhalve (21.460,35 EUR – 5.736,82 EUR=) 
15.723,53 EUR – 1.839,21 EUR (gecorrigeerd overschot/tekort 2015) = 
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13.884,32 EUR; dit is hetzelfde bedrag van de provinciesubsidie als opgenomen in 
het goedgekeurde meerjarenplan 2014 – 2019. 
Er zijn in 2017 geen investeringsontvangsten noch investeringsuitgaven. 
 
4. Ingevolge de Vlaamse regelgeving moet de islamitische geloofsgemeenschap bij 
het budget 2017 een verslag inzenden over haar maatschappelijke betrokkenheid 
bij de lokale gemeenschap om aan te tonen dat zij nog altijd voldoet aan de 
erkenningscriteria. In bijlage 3 vindt U dit verslag. 
 
Luidens de artikels 48 en 272 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 
materiële organisatie en werking van de erkende erediensten neemt de 
provincieraad – als de provinciesubsidie voor het budget binnen de grenzen blijft 
van het bedrag, opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan – akte van het 
budget. 
De deputatie stelt uw raad voor om akte te nemen van het budget 2017 van de 
islamitische geloofsgemeenschap Ensar te Mol en om kennis te nemen van het 
bijgevoegde verslag over haar maatschappelijke betrokkenheid bij de lokale 
gemeenschap zonder formulering van boekhoudkundig-technische of andere 
opmerkingen dienaangaande. 
 
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 2 maart 2017. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 
Gelet op het budget 2017 van de islamitische geloofsgemeenschap Ensar te Mol en 
op het gunstig advies dienaangaande van 23 februari 2017 van het Executief van 
de Moslims van België, ingekomen op het provinciebestuur van Antwerpen op 
24 februari 2017; 
 
Gelet op het budget 2017, waaruit blijkt dat de islamitische geloofsgemeenschap 
Ensar in 2017 beroep doet op een provinciale exploitatiesubsidie van 
13.884,32 EUR, terwijl in het goedgekeurde meerjarenplan 2014 – 2019 eveneens 
dezelfde exploitatiesubsidie van 13.884,32 EUR was opgenomen; 
 
Gelet op de artikels 48 en 272 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 
materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; 
 
Gelet op het jaarverslag 2015 – 30 juni 2016 van de islamitische 
geloofsgemeenschap Ensar over haar maatschappelijke betrokkenheid bij de lokale 
gemeenschap; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 

BESLUIT: 
Enig artikel: 
Akte wordt genomen van het budget 2017 van de islamitische geloofsgemeenschap 
Ensar te Mol met een provinciesubsidie van 13.884,32 EUR voor het tekort op het 
exploitatiebudget 2017 zonder formulering van boekhoudkundig-technische 
opmerkingen ter zake. 
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Kennis wordt genomen van het bij het budget 2017 gevoegde jaarverslag 2015 – 
30 juni 2016 over de maatschappelijke betrokkenheid van voormelde islamitische 
geloofsgemeenschap bij de lokale gemeenschap zonder formulering van 
opmerkingen dienaangaande. 
 
 
VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 
Dan leg ik dit punt voor ter stemming en de stemming is geopend. 
 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
64 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
57 leden hebben ja gestemd; 
 6 leden hebben nee gestemd; 
 1 lid heeft zich onthouden. 
 
Goedgekeurd met 57 stemmen ja, bij 6 stemmen nee en 1 onthouding. 
 
De VOORZITTER zegt dat er nog steeds technische problemen zijn zodat zijn ja-stem er 
niet doorkomt. 
 
 

Nr. 2/8 van de agenda 
 

Erediensten. Mechelen. Aartsbisschoppelijke gebouwen van 
de eredienst. Kosten in de periode van 1995 tot 15 oktober 2016. 
Verdeling van de provinciale lasten. Dadingsovereenkomst met 

de provincie Waals-Brabant. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

 
1. In het recente verleden werd uw raad slechts occasioneel en sporadisch 
geattendeerd en geïnformeerd over de problematiek van de verdeling van de 
provinciale lasten voor de kosten, besteed aan de aartsbisschoppelijke gebouwen 
van de eredienst te Mechelen en te Brussel, via: 
- de toelichting bij een noodzakelijke kredietvermeerdering op het provinciebudget: 
agendapunt nr. 4/15 van de provincieraad van 28 maart 2013 (cf. Bijlage 1); 
- een informatieve nota van 6 mei 2013 aan de leden van de 
provincieraadscommissie Cultuur (cf. Bijlage 2). 
Voormelde problematiek betreft vijf gebouwen, waarvan drie te Mechelen en twee 
te Brussel, nl.: 
 
1° de Sint-Michiel-en-Goedelekathedraal te Brussel, beschermd als monument bij 
koninklijk besluit van 5 maart 1936; 
2° de Sint-Romboutskathedraal te Mechelen, beschermd als monument bij 
koninklijk besluit van 25 maart 1938; 
3° het aartsbisschoppelijk paleis te Mechelen (Wollemarkt 15), beschermd als 
monument met besluit van 2 mei 1985 van de Vlaamse Regering; 
4° het voormalig Refugium van Sint-Truiden (Schoutetstraat 3), beschermd als 
monument bij koninklijk besluit van 25 maart 1938; 
5° de aartsbisschoppelijke residentie te Brussel (De Smet de Nayerlaan 570). 
 
Voor meer details over de gebouwen, vermeld onder 3°, 4° en 5°: cf. Bijlage 3. 
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2. Tijdens de Franse Revolutie werden alle kerkelijke goederen, kerken en 
bezittingen (waaronder het bisschoppelijk paleis te Antwerpen en het 
aartsbisschoppelijk paleis te Mechelen) geconfisqueerd en ter beschikking van de 
Natie gesteld. In het Concordaat tussen de paus en Napoleon Bonaparte (15 juli 
1801) werd een nieuwe indeling van de bisdommen overeengekomen, die 
bekrachtigd werd met een pauselijke bulle (29 november 1801), waarbij het 
bisdom Antwerpen werd afgeschaft en het aartsbisdom Mechelen een nieuwe 
uitgebreidere gebiedsomschrijving kreeg: het grondgebied van het departement 
DIJLE (de latere provincie Brabant) + het grondgebied van het departement van de 
Twee Neten (de latere provincie Antwerpen). 
 
3. Tijdens het Hollands Bewind kocht de Regering de gebouwen aan, die deel 
uitmaakten van het oud aartsbisschoppelijk paleis te Mechelen, om te dienen tot 
huisvesting van de aartsbisschop van Mechelen. Tevens werd een architect belast 
met het opmaken van de plans voor het herstellen en restaureren van het gebouw. 
 
4. Voor de verdeling van de kosten aan de aartsbisschoppelijke gebouwen van de 
eredienst te Mechelen en te Brussel moet men vier opeenvolgende perioden 
onderscheiden. 
 
1° de periode van 30 april 1836 (provinciewet) tot 6 april 1962 (inwerkingtreding 
van de wet van 5 april 1962). 
 
Er bestond in het aartsbisdom Mechelen, waarvan de gebiedsomschrijving de beide 
provincies Antwerpen en Brabant bestreek, slechts 1 enkele kathedraal (zetelkerk 
van de aartsbisschop), nl. Sint-Rombouts te Mechelen en 1 enkele 
aartsbisschoppelijke residentie, nl. het aartsbisschoppelijk paleis te Mechelen, in 
1921 nog uitgebreid met het voormalig Refugium van Sint-Truiden. 
De Onze-Lieve-Vrouwekathedraal te Antwerpen en de Sint-Michiel-en-
Goedelekathedraal te Brussel waren gewone “collegiale (gemeentelijke) 
parochiekerken, met financiële verplichtingen enkel ten laste van de steden 
Antwerpen en Brussel. 
In de periode van 1836 tot 1931 werden de kosten van de werken (onderhoud, 
verbouwing, verbetering en restauratie) aan beide aartsbisschoppelijke gebouwen 
van de eredienst te Mechelen tussen de provincies Antwerpen en Brabant verdeeld 
als volgt: 
 
- provincie Antwerpen: 11/20 
- provincie Brabant:   9/20. (cf. Bijlage 4) 
 
2° de periode van 6 april 1962 tot 31 december 1994. 
 
In 1961 besloot de paus tot een kerkrechtelijke hervorming van het aartsbisdom 
Mechelen en tot de kerkrechtelijke heroprichting van het bisdom Antwerpen. 
 
Met de wet van 5 april 1962 (die op 6 april 1962 in werking trad) heeft de Belgische 
wetgever die kerkrechtelijke hervormingen erkend uit een oogpunt van de 
burgerlijke wetgeving. 
Deze wet bepaalde dat het aartsbisdom Mechelen-Brussel de volledige provincie 
Brabant omvat en het administratief arrondissement Mechelen in de provincie 
Antwerpen, met uitzondering van de kantons Lier en Heist-op-den-Berg, dus met 
de kantons Duffel (gemeenten Bonheiden, Duffel en Sint-Katelijne-Waver), 
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Mechelen (gemeenten Mechelen en Willebroek) en Puurs (gemeenten Bornem, 
Puurs en Sint-Amands). 
De wet stelde ook dat de aartsbisschop van het aartsbisdom Mechelen-Brussel twee 
evenwaardige residenties heeft, één te Mechelen en één te Brussel, en twee 
kathedrale (zetel-)kerken: de Sint-Romboutskathedraal te Mechelen en de 
Sint-Michiel-en-Goedelekathedraal te Brussel. 
 
De aartsbisschop deelde in het voorjaar aan de provincies Brabant en Antwerpen 
mede dat hij (in afwachting van de latere bouw van een aartsbisschoppelijk paleis 
te Brussel door de provincie Brabant) zich zelf een voorlopige residentie, gelegen 
De Smet de Nayerlaan 570 te Brussel, had aangeschaft, waarvoor hij de toekenning 
van een jaarlijkse vaste financiële residentievergoeding (woonstvergoeding) vroeg. 
(cf. Bijlage 3, 3.) 
 
In de uitvoeringsbesluiten werden het aandeel van de provincie Antwerpen en het 
aandeel van de provincie Brabant in de provincielasten voor de kathedrale 
kerkfabrieken Sint-Rumoldus te Mechelen en Sint-Michiel-en-Goedele te Brussel 
vastgesteld op 8% en op 92 % (op grond van de bevolkingscijfers van enerzijds de 
kantons Duffel, Mechelen en Puurs en van anderzijds de provincie Brabant) zonder 
rekening te houden met het 1/10de van deze lasten dat vooruit ten laste kwam van 
iedere provincie voor de op haar grondgebied gevestigde kathedrale zetelkerk. 
 
De provincielasten voor de kathedrale kerkfabrieken zijn: 
- bijdragen in het tekort van de begrotingen van de kathedrale kerkfabrieken 
- voorzien in de grote herstellingen (restauratiewerken) aan de aartsbisschoppelijke 
gebouwen van de eredienst (= kathedralen en bisschoppelijke paleizen of 
residenties); 
De gewone herstellings- en onderhoudswerken aan die gebouwen vallen in eerste 
instantie ten laste van de kathedrale kerkfabrieken. Pas indien zij niet over 
voldoende financiële middelen beschikken, dienen de provincies bij te springen. 
 
Omdat de nieuwe wet geen bepalingen bevatte inzake de verplichtingen van de 
provincies betreffende de huisvesting van de aartsbisschop, diende het probleem 
van de verdeling van sommige kosten verbonden aan beide residenties nog 
opgelost te worden. Na een impasse van negen (9) jaar en adviesinwinning bij de 
Ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie sloten de provincies Antwerpen 
en Brabant in 1971 hiervoor een overeenkomst “sui generis” af. (cf. Bijlage 5) 
In 1972 heeft de provincie Antwerpen in éénmaal de achterstallige 
residentievergoedingen (jaren 1962 t/m 1971) voor de residentie te Brussel 
uitbetaald, terwijl de provincie Brabant in de loop van 1972 haar aandeel in de 
kosten van het bouwkundig en technisch onderhoud van de aartsbisschoppelijke 
residentie te Mechelen (jaren 1962 t/m1971) op basis van de door de provincie 
Antwerpen ingezonden facturen en bestelbonnen heeft terugbetaald. Geen van 
beide provincies heeft toen in 1972 gebruik gemaakt van de bepalingen van de wet 
van 6 februari 1970 betreffende de verjaring van schuldvorderingen ten laste of ten 
voordele van de staat en de provincies (vijfjarige verjaring). 
 
In deze periode heeft de provincie Antwerpen steeds het standpunt verdedigd dat 
wegens de ontoereikende financiële middelen van de kathedrale kerkfabriek van 
Sint-Rumoldus te Mechelen en wegens het gebrek aan expertise en personeel, 
vertrouwd met de recente wetgeving overheidsopdrachten (wet van 4 maart 1963), 
het aangewezen was dat de provincie Antwerpen voortaan steeds zelf als 
aanbestedende overheid zou optreden (in de plaats van de financieel 
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onvermogende kathedrale kerkfabriek) voor de werken inzake het onderhoud en de 
herstelling van het aartsbisschoppelijk paleis te Mechelen, terwijl de kathedrale 
kerkfabriek haar schaarse financiële middelen bij voorrang zou besteden aan het 
zelf uitvoeren van het onderhoud en de herstellingswerken aan de Sint-
Romboutskathedraal te Mechelen. Uiteindelijk gingen zowel de provincie Brabant 
als het Rekenhof en de Minister van Binnenlandse Zaken akkoord met deze visie. 
 
In deze periode (1962 tot 1994) heeft de provincie Antwerpen ook (soms 
gelijktijdig) de restauratiewerken aan drie kathedralen mede gefinancierd: 
- aan de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal te Antwerpen: als aanbestedende overheid 
(in plaats van de financieel onvermogende kathedrale kerkfabriek) met bijdragen 
van de stad Antwerpen en de federale staat/Vlaamse Overheid); 
- aan de Sint-Romboutskathedraal te Mechelen: als aanbestedende overheid (in 
plaats van de financieel onvermogende kathedrale kerkfabriek) met bijdragen van 
de stad Mechelen, de Vlaamse Overheid en de provincie Brabant; 
- aan de Sint-Michiel-en-Goedelekathedraal te Brussel: als medebetaler (8 % op 
basis van haar bevolkingsaantal in het aartsbisdom) van de werken, uitgevoerd 
door de provincie Brabant en later door de Regie der Gebouwen als aanbestedende 
overheid. 
 
3° de periode van 1 januari 1995 (splitsing van de provincie Brabant) tot 
31 december 2001 (Lambermont-akkoord). 
 
Door een grondwetswijziging werd de provincie Brabant op 1 januari 1995 gesplitst 
in de provincie Vlaams-Brabant, de provincie Waals-Brabant en het Brusselse 
Hoofdstedelijk Gewest. 
 
Op herhaalde verzoeken van de provincie Antwerpen hebben de Ministers van 
Binnenlandse Zaken en van Justitie enkele wettige bepalingen uitgevaardigd om het 
vroeger aandeel van de provincie Brabant in de voormelde lasten betreffende de 
kathedrale kerkfabrieken van Sint-Rombouts te Mechelen en van Sint-Michiel-en-
Goedele te Brussel te spreiden over haar drie rechtsopvolgers: 
- het samenwerkingsakkoord van 30 mei 1994 voor o.a. de verplichte overheveling 
van de rechten en verplichtingen van de provincie Brabant naar de provincie 
Vlaams-Brabant, de provincie Waals-Brabant en het Brusselse Hoofdstedelijk 
Gewest; 
- de koninklijke besluiten van 10 april 1995 en van 17 oktober 1995: vaststelling 
van de verdeelsleutel van de kosten met betrekking tot de provinciale lasten 
betreffende beide hogervermelde kathedrale kerkfabrieken. (cf. Bijlage 6) 
 
In de eerste jaren na de splitsing van de provincie Brabant weigerden haar drie 
rechtsopvolgers nog financieel bij te dragen in de kosten van de restauratiewerken 
aan de drie aartsbisschoppelijke gebouwen van de eredienst te Mechelen. Zij 
beriepen zich hiervoor op het arrest nr. 25.298 van 9 mei 1985 van de Raad van 
State inzake de gemeente Kaprijke tegen de Belgische Staat (Minister van Justitie) 
en de Vlaamse Gemeenschap. (cf. Bijlage 7) 
Zij stuurden sommige restauratiedossiers, die de provincie Antwerpen hen had 
toegezonden gewoon terug en werden hierin gesteund door enkele hoge federale 
ambtenaren. (cf. Bijlage 8) 
 
In de loop van februari 2000 werden de kosten (289.350,98 EUR) van de door de 
provincie Antwerpen in de periode 1995 – 1999 uitgevoerde (kleine) werken inzake 
het bouwkundig en technisch onderhoud van de aartsbisschoppelijke residentie te 
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Mechelen opgelijst en met aangetekende brieven van 14 februari 2000 onder 
handtekening van de Gouverneur en de Provinciegriffier werden de drie 
rechtsopvolgers van de provincie Brabant verzocht om hun aandeel 
(240.624,29 EUR) in voormelde kosten terug te betalen. Met rappelbrieven van 
24 oktober 2000 werden zij hiertoe nogmaals verzocht. Enkel de provincie Vlaams-
Brabant heeft op 19 februari 2001 haar aandeel ten bedrage van 104.895,52 EUR 
terugbetaald. De provincie Waals-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
hebben niet gereageerd op de brieven en op de rappelbrieven en hulden zich in een 
volledig mutisme. De provincie Antwerpen deed vervolgens een beroep op de 
toezichthoudende Minister van Justitie om te bemiddelen en om de problematiek op 
te lossen. 
 
4° de periode van 1 januari 2002 (inwerkingtreding) tot 15 oktober 2016. 
 
Door een volgende grondwetsherziening (de bijzondere wet van 13 juli 2001 of het 
“Lambermont-akkoord” houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de 
gewesten en gemeenschappen) werd het toezicht op de kerkfabrieken en op de 
temporaliën van de erkende erediensten geregionaliseerd met ingang van 1 januari 
2002. 
 
Luidens die wet (artikel 92 bis, §2) dienden de drie gewesten in ieder geval 
(= verplicht) een samenwerkingsakkoord te sluiten voor de regeling van de 
aangelegenheden die betrekking hebben op de kerkfabrieken die de grenzen van 
één gewest overschrijden (zoals de kathedrale kerkfabrieken van Sint-Rumoldus te 
Mechelen en van Sint-Michiel-en-Goedele te Brussel. 
Bij het ontbreken (uitblijven) van een dergelijk verplicht samenwerkingsakkoord (in 
casu tussen de drie gewesten) bleven de procedures, regelingen en feitelijke 
toestanden, die bestonden op 1 januari 1989 van kracht. 
Deze nieuwe wettelijke regeling maakte de behandeling van de dossiers van de 
aartsbisschoppelijke gebouwen van de eredienst te Mechelen en te Brussel nog 
complexer. 
Bovendien werden de begrotingen en de rekeningen van de kathedrale kerkfabriek 
van Sint-Rumoldus te Mechelen sinds 2003 niet meer goedgekeurd omdat zowel de 
federale Minister van Justitie als de Vlaamse Minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden de nieuwe wettelijke bepalingen anders interpreteerden en 
zichzelf ter zake onbevoegd achtten. 
 
In de periode van 2002 tot 2008 heeft de provincie meermaals de Minister van 
Justitie en de Vlaamse Minister van Binnenlandse Aangelegenheden verzocht om 
een initiatief te nemen om de ontstane problematiek op te lossen. Zelfs het 
facultatief samenwerkingsakkoord van 27 mei 2004 en de oprichting van een 
Informatie- en Overlegcommissie brachten geen zoden aan de dijk. (cf. Bijlage 9) 
 
Toen deze pogingen niet tot enig concreet resultaat leidden in de loop van 2008 en 
er ook nog geen verplicht samenwerkingsakkoord was tot stand gekomen, heeft uw 
deputatie, na het verzenden van een laatste ingebrekestelling op 31 juli 2008, 
beslist in het voorjaar van 2009 de provincie Waals-Brabant en het Brusselse 
Hoofdstedelijk Gewest te dagvaarden voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Mechelen in verband met de terugbetaling van hun aandeel in de hogervermelde 
kosten (cf. supra 3., laatste alinea). 
 
Ook voor de terugvordering van de kosten voor de volgende perioden 2000 tot 
2010, 2010 tot 2013, 2014 tot 30 juni 2015 en 1 juli 2015 tot 15 oktober 2016 
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heeft de provincie Antwerpen de provincie Waals-Brabant en het Brusselse 
Hoofdstedelijk Gewest steeds voor de rechtbank moeten dagen om de terugbetaling 
van de kosten in rechte af te dwingen. De provincie Vlaams-Brabant daarentegen 
betaalde in de meeste gevallen de gevorderde kosten zonder dagvaarding terug. 
 
Wegens de vijfjarige verjaring (provincies Vlaams-Brabant en Waals-Brabant) en de 
tienjarige verjaring (Brusselse Hoofdstedelijk Gewest) werden een deel van de 
gevorderde kosten uit de eerste twee perioden (1995 tot 1999 en 2000 tot 2010) 
door de rechtbanken verjaard bevonden. 
 
In de preambule (nrs. 7, 8 en 9) van de dadingsovereenkomst vindt uw raad een 
overzicht van de gerechtelijke procedures tussen de provincie Antwerpen en de 
provincie Waals-Brabant betreffende de invordering van kosten aan de 
aartsbisschoppelijke gebouwen van de eredienst te Mechelen. 
Op dit ogenblik zijn alle kosten tot en met 15 oktober 2016 teruggevorderd van de 
drie rechtsopvolgers van de provincie Brabant. 
 
5. De moeizame totstandkoming van het verplicht samenwerkingsakkoord tussen 
de drie gewesten. 
 
Nadat in februari 2003 en in september 2011 twee ontwerpen van 
samenwerkingsakkoord niet tot een gunstig resultaat leidden, heeft de Vlaamse 
Regering op 3 mei 2013 wel principieel een ontwerp van 
samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd. Volgens dit ontwerp zouden in de 
toekomstige regeling (vanaf de inwerkingtreding van het samenwerkingsakkoord) 
alle lasten voor de aartsbisschoppelijke gebouwen te Mechelen nog enkel door de 
provincie Antwerpen gedragen worden, terwijl alle lasten voor de 
aartsbisschoppelijke gebouwen te Brussel nog enkel gedragen zouden worden door 
het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. Een geactualiseerde versie van dit 
samenwerkingsakkoord vindt U in Bijlage 10. 
 
De Vlaamse Regering deelde wel mede dat het ontwerp werd goedgekeurd onder 
de opschortende voorwaarde dat de provincie Antwerpen met ieder van de drie 
betrokken tegenpartijen (de provincie Vlaams-Brabant, de provincie Waals-Brabant 
en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest) een (dadings-)overeenkomst zou 
afsluiten voor het contentieux met betrekking tot de terugbetaling van de in het 
verleden (periode 1995 tot 2012) door de provincie Antwerpen gefinancierde kosten 
voor de aartsbisschoppelijke gebouwen van de eredienst te Mechelen. 
 
Deze voorwaarde was vooraf door de provincie Antwerpen medegedeeld aan de 
Vlaamse Overheid, vermits de provincie, volgens de nieuwe regeling in het 
samenwerkingsakkoord opgelegd, volgens de raming (24.916.891,88 EUR) van de 
meerjarenplanning van de nog uit te voeren restauratiewerken aan de Sint-
Romboutskathedraal en aan het aartsbisschoppelijk paleis te Mechelen, na aftrek 
van de maximale subsidiëring (14.226.893,44 EUR) van de Vlaamse Overheid, nog 
zelf een bedrag van 10.689.998,344 EUR dient te financieren, waarvan zij bij een 
ongewijzigde regelgeving 8.889.802,70 EUR kon terugvorderen van de drie andere 
besturen. 
 
Na enkele jaren van moeizame onderhandelingen heeft uw deputatie in zitting van 
22 december 2016 uiteindelijk ingestemd met het finaal dadingsvoorstel 
geformuleerd door de provincie Waals-Brabant, waarbij de schulden uit het 
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verleden (de verjaard bevonden vorderingen) tenminste voor de helft in hun 
worden terugbetaald. 
 
Gelet op voormeld feit wordt aan uw raad voorgesteld om de voorgelegde 
dadingsovereenkomst goed te keuren. In de Bijlagen Nrs. 11, 12, 13, 14, 15 en 16 
vindt uw raad nog meer gedetailleerde informatie over het dossier in zijn geheel. 
 
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 9 maart 2017. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 
Gelet op artikel 42 en artikel 43, §2, 20 ° van het Provinciedecreet; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 

BESLUIT: 
Enig artikel: 
Goedkeuring wordt gehecht aan de dadingsovereenkomst tussen de provincie 
Antwerpen en de provincie Waals-Brabant zoals voorgelegd en beslist wordt over te 
gaan tot het afsluiten en ondertekenen van deze overeenkomst. 
 
 
DADINGSOVEREENKOMST 
 
                    TUSSEN:  
 
De PROVINCIE WAALS-BRABANT, vertegenwoordigd door haar provinciaal college, in de 
persoon van dhr. Mathieu MICHEL, Voorzitter van het provinciale college en mevrouw Annick 
NOËL, Directrice générale, met kantoren gelegen te 1300 Waver, Place du Brabant wallon 1 
– Bâtiment Archimède – (anciennement Avenue Einstein, 2), 
Hierna genoemd “de Provincie Waals-Brabant”, dan wel “eerste partij” 
 
                    EN:  
 
De PROVINCIE ANTWERPEN, vertegenwoordigd door haar deputatie, in de persoon van 
dhr. Luk LEMMENS, eerste gedeputeerde, en de provinciegriffier, dhr. Danny TOELEN, met 
kantoren gelegen te 2018 Antwerpen, Koningin Elisabethlei, 22, 
 
Hierna genoemd “de Provincie Antwerpen”, dan wel “tweede partij”. 
 
De partijen worden hierna samen de “partijen” genoemd. 
 
 

WORDT UITEENGEZET WAT VOLGT: 
 

Preambule 
 
1. Huidige overeenkomst heeft vooreerst betrekking op de verplichtingen die op eerste en 
tweede partij rusten in verband met de katholieke eredienst. 
 
Het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest zijn thans 
een samenwerkingsakkoord aan het uitwerken betreffende de erkende plaatselijke 
geloofsgemeenschappen, waarvan het werkingsgebied zich uitstrekt over het grondgebied 
van meer dan één Gewest (hierna “het samenwerkingsakkoord”). 
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2. De verplichtingen die op eerste en tweede partij rusten in verband met de katholieke 
eredienst zijn van tweeërlei aard. Zij slaan enerzijds op het kerkbestuur en anderzijds op de 
bedienaar van de eredienst. 
 
Onder het kerkbestuur wordt verstaan, enerzijds, de kathedrale kerkfabriek Sint-Rumoldus 
te Mechelen en, anderzijds, de kathedrale kerkfabriek Sint-Michiel-en-Goedele te Brussel. 
 
Onder de bedienaar van de eredienst wordt verstaan de aartsbisschop van het aartsbisdom 
Mechelen-Brussel. 
 
3. Deze verplichtingen vloeien voort uit diverse wettelijke en reglementaire bepalingen 
alsook uit overeenkomsten gesloten tussen publiekrechtelijke overheden, waarvan de 
belangrijkste zijn: 
- het Keizerlijk decreet van 30 december 1809 op de kerkfabrieken;  
- de Wet van 5 april 1962 houdende erkenning van de wijzigingen van het aartsbisdom 
Mechelen en van de oprichting van het bisdom Antwerpen; 
- artikel 69, 9° van de Provinciewet van 30 april 1836 
- de overeenkomst van 24 augustus 1971 tussen de provincies Antwerpen en Brabant inzake 
de verdeling van de lasten voortvloeiende uit de rechtstreekse verplichtingen tegenover de 
aartsbisschop van het aartsbisdom Mechelen-Brussel;  
- het samenwerkingsakkoord van 30 mei 1994 tussen de Federale overheid, de Vlaamse 
Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en het 
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest voor de verplichte overheveling zonder schadeloosstelling 
van het personeel en de goederen, rechten en verplichtingen van de Provincie Brabant naar 
de Provincie Vlaams-Brabant, de Provincie Waals-Brabant, het Brusselse Hoofdstedelijk 
Gewest, de Gemeenschapscommissie bedoeld in artikel 60 van de bijzondere wet van 
12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen en naar de Federale overheid; 
- het koninklijk besluit van 10 april 1995 tot uitvoering van de Wet van 5 april 1962 
houdende erkenning van de wijzigingen van het aartsbisdom Mechelen en van de oprichting 
van het bisdom Antwerpen, zoals gewijzigd bij koninklijk besluit van 17 oktober 1995. 
 
4. De verplichtingen van eerste en tweede partij ten aanzien van de kathedrale kerkfabriek 
Sint-Rumoldus te Mechelen en de kathedrale kerkfabriek Sint-Michiel-en-Goedele te Brussel 
zijn de volgende:  
- de tekorten van de gewone begroting bijpassen; 
- in geval van onvoldoende inkomsten van de kathedrale kerkfabriek, bijdragen in de kosten 
van het onderhoud van de gebouwen van de eredienst;  
- bijdragen in de kosten van de restauratiewerken aan de gebouwen van de eredienst. 
 
Dat de verdeelsleutel van deze kosten tussen de overheden die de lasten dienden te dragen, 
als volgt werd vastgesteld in het KB van 10 april 1995 zoals gewijzigd op 17 oktober 1995: 
provincie Antwerpen: 7,60 % 
provincie Vlaams-Brabant: 40,28 % 
provincie Waals-Brabant: 13,62 % 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 38,50 % 
zonder rekening te houden met het tiende (10 %) van deze lasten, dat vooraf ten laste komt 
van de provincie Antwerpen en van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest voor de op hun 
grondgebied gevestigde aartsbisschoppelijke zetel. 
 
5. De verplichtingen van eerste en tweede partij ten aanzien van de aartsbisschop van het 
aartsbisdom Mechelen-Brussel zijn de volgende: 
- het kosteloos verschaffen van een aartsbisschoppelijk paleis; 
- het bijdragen in de kosten van de onderhouds-, herstellings-, renovatie-, verbeterings-, 
verbouwings-, uitbreidings- en restauratiewerken aan dit aartsbisschoppelijk paleis; 
- in geval geen aartsbisschoppelijk paleis of een ander gelijkaardig gebouw kosteloos kan 
verschaft worden, het toekennen van een jaarlijkse financiële residentievergoeding voor de 
aanschaf (aankoop, huur, leasing of nieuwbouw) en voor de inrichting van een ander gebouw 
als aartsbisschoppelijke residentie op het grondgebied van het Brusselse Hoofdstedelijk 
Gewest. 
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Dat er voor de verdeling van deze kosten een overeenkomst werd gesloten op 24 augustus 
1971 tussen de toenmalige provincie Brabant en de provincie Antwerpen. 
 
6. Deze verplichtingen hebben aanleiding gegeven tot meerdere geschillen tussen eerste en 
tweede partij. 
 
7. Bij dagvaarding van 25 juni 2009 vordert de Provincie Antwerpen een bedrag van 
35.468,66 EUR van de Provincie Waals-Brabant. Dit bedrag stemt volgens de Provincie 
Antwerpen overeen met het aandeel van de Provincie Waals-Brabant in de kosten van het 
bouwkundig en technisch onderhoud van het aartsbisschoppelijk paleis en van het voormalig 
Refugium van Sint-Truiden te Mechelen voor de periode van 1995 tot en met 1999. De 
Provincie Waals-Brabant betwist dit bedrag verschuldigd te zijn. 
 
Op 10 mei 2010 breidt de Provincie Antwerpen haar vordering tegen de Provincie Waals-
Brabant uit met een bedrag van 34.168,83 EUR, zijnde het aandeel van de Provincie Waals-
Brabant in voormelde kosten aan beide voormelde gebouwen voor de periode van 2000 tot 
en met 2009. De Provincie Waals-Brabant betwist dit bedrag verschuldigd te zijn. 
Bij vonnis van 27 september 2010 verklaarde de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen 
de oorspronkelijke vordering ten bedrage van 35.468,66 EUR verjaard (vanaf 1 januari 
2005) en veroordeelde de Provincie Waals-Brabant tot betaling aan de Provincie Antwerpen 
van de som van 34.168,83 EUR, te vermeerderen met de gerechtskosten van 3.350,05 EUR 
(350,08 EUR dagvaardingen en 3.000,00 EUR rechtsplegingsvergoeding) en met de 
interesten. 
 
De Provincie Waals-Brabant stelt hoger beroep in tegen dit vonnis. 
De Provincie Antwerpen stelt incidenteel hoger beroep in tegen dit vonnis inzake de verjaring 
van de vordering van 35.468,66 EUR voor de periode van 1995 tot en met 1999. 
Bij arrest van 15 november 2012 veroordeelt het Hof van Beroep te Antwerpen de Provincie 
Waals-Brabant tot betaling aan de Provincie Antwerpen van de som van 34.168,83 EUR, te 
vermeerderen met de interesten en de gerechtskosten ten bedrage van 3.350,08 EUR. 
De Provincie Waals-Brabant heeft in uitvoering van dit arrest een som van 42.737,37 EUR 
betaald aan de Provincie Antwerpen: 
° op 5 juni 2013: 34.168,83 EUR 
° op 5 juni 2013: 3.350,08 EUR (rechtsplegingsvergoeding); 
° op 5 juni 2013: 5.160,65 EUR (verwijlinteresten vanaf 10 mei 2010); 
° op 10 december 2013: 57,81 EUR (verwijlinteresten). 
 
De Provincie Waals-Brabant stelt een voorziening in cassatie in tegen het arrest van 
15 november 2012. 
Bij arrest van 3 oktober 2014 verwerpt het Hof van Cassatie te Brussel voormeld 
cassatieberoep ingesteld door de Provincie Waals-Brabant. 
 
8. Bij dagvaarding van 28 december 2010 vordert de Provincie Antwerpen een bedrag van 
631.540,19 EUR van de Provincie Waals-Brabant. Dit bedrag stemt volgens de Provincie 
Antwerpen overeen met het aandeel van de Provincie Waals-Brabant in de kosten van de 
restauratiewerken aan het aartsbisschoppelijk paleis, het voormalig Refugium van 
Sint-Truiden en de Sint-Romboutskathedraal te Mechelen voor de periode van 1994 tot 
2010. De Provincie Waals-Brabant betwist dit bedrag verschuldigd te zijn. 
Met tussenvonnis van 14 mei 2012 van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen werd de 
vordering van de Provincie Antwerpen tegen de Provincie Waals-Brabant wegens vijfjarige 
verjaring niet ontvankelijk bevonden voor alle schuldvorderingen, die betrekking hebben op 
kosten daterend van het begrotingsjaar 2005 en eerder, zodat de vordering van de Provincie 
Antwerpen tegenover de Provincie Waals-Brabant verminderd werd met 466.832,89 EUR tot 
164.707,30 EUR. 
 
Bij eindvonnis van 7 oktober 2013 veroordeelt de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen 
de Provincie Waals-Brabant tot betaling aan de Provincie Antwerpen van een som van 
164.707,30 EUR, te vermeerderen met de interesten en met 1/3de van de gerechtskosten in 
hoofde van de Provincie Antwerpen begroot op 17.271,94 EUR. 
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De Provincie Waals-Brabant stelt hoger beroep in tegen dit vonnis. 
Bij arrest van 18 juni 2015 veroordeelt het Hof van Beroep te Antwerpen de Provincie Waals-
Brabant tot betaling aan de Provincie Antwerpen van de som van 164.707,28 EUR, te 
vermeerderen met de interesten, de gerechtskosten ten bedrage van 257,31 EUR 
(rolrechten) en 5.500,00 EUR (rechtsplegingsvergoeding). 
De provincie Waals-Brabant heeft in uitvoering van dit arrest op 27 november 2015 een som 
van 195.338,79 EUR betaald aan de Provincie Antwerpen: 
° 164.707,28 EUR (hoofdsom); 
°     5.757,31 EUR (rolrechten en rechtsplegingsvergoeding); 
°   25.874,20 EUR (interesten tot 15 augustus 2015). 
De Provincie Antwerpen heeft dit arrest op 14 augustus 2015 betekend aan de Provincie 
Waals-Brabant, die geen cassatieberoep heeft aangetekend, zodat het arrest in kracht van 
gewijsde is getreden en definitief is. 
 
9. Bij dagvaarding van 9 november 2015 vordert de Provincie Antwerpen een bedrag van 
257.900,64 EUR van de Provincie Waals-Brabant. Dit bedrag stemt volgens de Provincie 
Antwerpen overeen met het aandeel van de Provincie Waals-Brabant in de kosten van de 
onderhouds- en restauratiewerken aan het aartsbisschoppelijk paleis, het voormalig 
Refugium van Sint-Truiden en de Sint-Romboutskathedraal te Mechelen alsook in de 
verwarmingskosten (klimatisatiekosten) van de Sint-Romboutskathedraal te Mechelen voor 
de periode van 13 september 2010 tot en met 30 juni 2015. 
In de loop van dit geding heeft de Provincie Waals-Brabant een som van 236.077,22 EUR 
betaald aan de Provincie Antwerpen: 
° op 27 november 2015:  187.182,30 EUR; 
° op 15 april 2016:  48.894,92 EUR. 
Met vonnis van 21 november 2016 veroordeelt de Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen, 
Afdeling Mechelen de Provincie Waals-Brabant tot betaling aan de Provincie Antwerpen van 
een (saldo-) bedrag van 21.823,42 EUR te vermeerderen met de interesten (550,29 EUR) en 
de gerechtskosten (596,61 EUR). 
De Provincie Waals-Brabant heeft in uitvoering van dit uitvoerbaar bij voorraad vonnis op 
23 december 2016 een bedrag van 22.979,32 EUR betaald aan de Provincie Antwerpen. 
De Provincie Waals-Brabant heeft niet berust in dit vonnis. 
 
10. Met aangetekende brief van 25 oktober 2016 maakt de Provincie Antwerpen een 
kostenafrekening ten bedrage van 141.193,40 EUR over aan de Provincie Waals-Brabant. Dit 
bedrag stemt volgens de Provincie Antwerpen overeen met het aandeel van de Provincie 
Waals-Brabant in de kosten van het bouwkundig en technisch onderhoud van en in de kosten 
van de renovatie- en restauratiewerken aan het aartsbisschoppelijk paleis, het voormalig 
Refugium van Sint-Truiden en de Sint-Romboutskathedraal te Mechelen evenals in de 
verwarmingskosten (klimatisatiekosten) van de Sint-Romboutskathedraal te Mechelen voor 
de periode van 1 juli 2015 tot 15 oktober 2016. 
De Provincie Waals-Brabant heeft op 23 december 2016 een bedrag van 45.604,67 EUR 
betaald aan de Provincie Antwerpen. 
De Provincie Waals-Brabant betwist dit bedrag verschuldigd te zijn. 
 
11. Eerste en tweede partij wensen middels huidige overeenkomst een einde te stellen aan 
deze geschillen. 
 
12. Teneinde toekomstige geschillen uit te sluiten, zijn partijen akkoord dat deze dading 
wordt afgesloten tot slot van alle rekeningen. Zo zullen de kosten die door tweede partij 
gemaakt werden en/of nog gemaakt zullen worden met betrekking tot de 
Sint-Romboutskathedraal, het aartsbisschoppelijk paleis, het voormalig Refugium van 
Sint-Truiden en de kathedrale kerkfabriek Sint-Rumoldus te Mechelen, met inbegrip van de 
onderhouds-, herstellings-, renovatie-, verbouwings-, verbeterings-, uitbreidings- en 
restauratiekosten, niet meer verhaald kunnen worden op de eerste partij. 
 
13. Huidige overeenkomst zal worden gesloten onder de opschortende voorwaarde dat een 
samenwerkingsakkoord, dat zal gesloten worden tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse 
Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest (hierna “het samenwerkingsakkoord”) 
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betreffende de erkende plaatselijke geloofsgemeenschappen, waarvan het werkingsgebied 
zich uitstrekt over het grondgebied van meer dan één Gewest., in werking treedt, waarbij in 
dit samenwerkingsakkoord onder meer dient bepaald te worden dat de financiële lasten en 
verplichtingen voor de kathedrale kerkfabriek Sint-Rumoldus, het aartsbisschoppelijk paleis, 
het voormalig Refugium van Sint-Truiden en de Sint-Romboutskathedraal te Mechelen vanaf 
de inwerkingtreding van het samenwerkingsakkoord op 1 januari 2017 geheel ten laste 
vallen van de Provincie Antwerpen en dat de lasten en financiële verplichtingen voor de 
kathedrale kerkfabriek Sint-Michiel-en-Goedele, de residentie van de aartsbisschop en de 
Sint-Michiel-en-Goedelekathedraal te Brussel, vanaf de inwerkingtreding van het 
samenwerkingsakkoord op 1 januari 2017 eveneens geheel ten laste vallen van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. (Een kopie van dit voorstel van samenwerkingsakkoord wordt 
gevoegd als bijlage aan huidige dading).  
 

ALDUS WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: 
 
Artikel 1 
Na onderhandelingen en wederzijdse toegevingen sluiten de partijen een dading in de zin 
van artikel 2044 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. 
 
Artikel 2 
Huidige dading wordt gesloten onder de opschortende voorwaarde dat een 
samenwerkingsakkoord wordt gesloten tussen de drie Gewesten van het Rijk en wordt 
goedgekeurd ten laatste op 31 december 2017, waarbij vanaf 1 januari 2017 de financiële 
lasten en verplichtingen voor de huisvesting van de aartsbisschop alsook voor de 
gewestgrensoverschrijdende kathedrale kerkfabriek Sint-Rumoldus te Mechelen en voor de 
gewestgrensoverschrijdende kathedrale kerkfabriek Sint-Michiel-en-Goedele te Brussel 
uitsluitend ten laste blijven van de publiekrechtelijke overheid, waar de onroerende 
goederen, zowel kathedralen als aartsbisschoppelijke residenties gelegen zijn. 
 
De Provincie Waals-Brabant betaalt vóór 1 juli 2017 de som van (489.727,24 EUR – 
68.583,99 EUR /reeds betaald aan de Provincie Antwerpen op 23 december 2016 =) 
421.143,25 EUR op de derdenrekening met nr. BE91 0682 2170 8176 van de raadsman 
van de Provincie Antwerpen, Mr. Christophe Coen, advocaat aan de balie te Antwerpen, die 
de ontvangst van voormeld bedrag aan zijn cliënte (Provincie Antwerpen) zal bevestigen. 
Van zodra de in de eerste alinea vermelde opschortende voorwaarde is vervuld, zal de 
raadsman van de Provincie Antwerpen, Mr. Coen, voormeld bedrag overschrijven op het 
bankrekeningnummer BE34 7765 9552 1190 van de Provincie Antwerpen. 
 
Deze betaling zal gelden tot slot van alle rekeningen tussen eerste en tweede partij. Tweede 
partij zal op eerste partij geen kosten meer verhalen, die betrekking hebben op de lasten en 
verplichtingen met betrekking tot de kathedrale kerkfabriek Sint-Rumoldus, het 
aartsbisschoppelijk paleis, het voormalig Refugium van Sint-Truiden en de Sint-
Romboutskathedraal te Mechelen, met inbegrip van de onderhouds-, herstellings-, 
verbouwings-, verbeterings-, renovatie-, uitbreidings- en restauratiekosten. 
 
Artikel 3 
Van zodra Mr Coen de betaling heeft uitgevoerd ten voordele van de Provincie Antwerpen, 
zoals bepaald in artikel 2, tweede alinea, zullen eerste en tweede partij afstand doen van 
hun respectievelijke vorderingen en aanspraken in volgende zaak: 
- de procedure die aanleiding heeft gegeven tot het vonnis van 21 november 2016 
uitgesproken door de Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen, Afdeling Mechelen, aldaar 
gekend onder het rolnummer 15/1897/A. 
 
Van zodra de opschortende voorwaarde bepaald in artikel 2, eerste alinea, vervuld is, zien 
eerste en tweede partij af van elk verzoek, elke vordering of elk beroep die zij tegen elkaar 
zouden kunnen instellen en die gesteund zijn op feitelijke dan wel juridische elementen, die 
hun oorsprong vinden in het voormelde geding, waaraan een einde wordt gesteld door 
huidige dading. 
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Artikel 4 
De partijen komen overeen dat zij tot 1 januari 2018, in afwachting van het vervullen van de 
opschortende voorwaarde bedoeld in artikel 2, eerste alinea en de afstand bepaald in 
artikel 3, eerste alinea, in de zaak, waar een vonnis werd geveld op 21 november 2016 door 
de Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen, Afdeling Mechelen, geen procedurele initiatieven 
(zoals onder meer betekening of hoger beroep of verzoeken voorzien in het Gerechtelijk 
Wetboek) zullen nemen. 
 
Artikel 5 
Vanaf het ogenblik dat de opschortende voorwaarde bepaald in artikel 2, eerste alinea, is 
vervuld, is eerste partij volledig vrijgesteld van alle verdere bijdragen in de financiële lasten 
en verplichtingen met betrekking tot de kathedrale kerkfabriek Sint-Rumoldus, het 
aartsbisschoppelijk paleis, het voormalig Refugium van Sint-Truiden en de 
Sint-Romboutskathedraal te Mechelen en zijn eerste en tweede partij volledig vrijgesteld van 
alle verdere bijdragen in de financiële lasten en verplichtingen met betrekking tot de 
kathedrale kerkfabriek Sint-Michiel-en-Goedele, de aartsbisschoppelijke residentie en de 
Sint-Michiel-en-Goedelekathedraal te Brussel. 
 
Artikel 6 
De tweede partij verbindt zich ertoe om aan de eerste partij, in de periode tussen de 
ondertekening van de huidige overeenkomst en de vervulling van de opschortende 
voorwaarde bepaald in artikel 2, eerste alinea, geen nieuwe facturen of kostenafrekeningen 
meer toe te zenden met betrekking tot de tekorten van de gewone begrotingen van de 
kathedrale kerkfabriek Sint-Rumoldus en tot de onderhouds-, herstellings-, renovatie-, 
verbouwings-, verbeterings-, uitbreidings- en restauratiewerken aan het aartsbisschoppelijk 
paleis, het voormalig Refugium van Sint-Truiden en de Sint-Romboutskathedraal te 
Mechelen. 
 
Artikel 7 
Zo de opschortende voorwaarde bepaald in artikel 2, eerste alinea, niet vervuld is vóór 
1 januari 2018, dan wordt huidige overeenkomst geacht nooit te zijn aangegaan en wordt 
het door de provincie Waals-Brabant gestorte bedrag binnen de vijf dagen terugbetaald op 
de rekening van de provincie Waals-Brabant. 
 
Artikel 8 
Huidige dading is onderworpen aan het Belgische recht. 
 
BIJLAGE: Voorstel tot samenwerkingsakkoord tussen de drie Gewesten 
 
Opgesteld te Antwerpen in twee exemplaren, waarvan iedere partij verklaart één exemplaar 
te hebben ontvangen. 
 
Datum van ondertekening:  
 
 
Voor de Provincie Waals-Brabant                            Voor de Provincie Antwerpen 
 
 Namens het provinciaal college Namens de deputatie 
 
De Directrice générale,  De provinciaal gedeputeerde,  De Provinciegriffier,  De Gedeputeerde, 
 
       Annick NOËL                 Mathieu MICHEL                      D. Toelen             L. Lemmens 
 
 
 
VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
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Dan leg ik dit punt voor ter stemming en de stemming is geopend. 
 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
64 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
64 leden hebben ja gestemd. 
 
Goedgekeurd met 64 stemmen ja. 
 
De VOORZITTER zegt dat er nog steeds technische problemen zijn zodat zijn ja-stem er 
niet doorkomt. 
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4. Financiën en logistiek 
 

Nr. 4/1 van de agenda 
 

Tweede erratum. Meerjarenplan 2014 – 2019 (budgetjaar 2017). 
Evenwicht na de tweede reeks wijzigingen. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 
 
Naar aanleiding van de tweede reeks wijzigingen aan het meerjarenplan 2014 - 
2019 (budgetjaar 2017) werd door de deputatie in zitting van 2 maart 2017 beslist 
tot het wijzigen van enkele kredieten op het meerjarenplan voor de periode 2017 - 
2019. 
 
Het evenwicht van het meerjarenplan blijft bewaard. 
 
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 9 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 het evenwicht van het budget; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 

BESLUIT: 
Enig artikel: 
Goedgekeurd wordt de aanpassing van het evenwicht van het meerjarenplan 2014-
2019 naar aanleiding van de aanpassing van het evenwicht van het budget 2017 
door de tweede reeks wijzigingen. 
 
 
VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 
Dan leg ik dit punt voor ter stemming en de stemming is geopend. 
 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
64 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
45 leden hebben ja gestemd; 
13 leden hebben nee gestemd; 
 6 leden hebben zich onthouden. 
 
Goedgekeurd met 45 stemmen ja, bij 13 stemmen nee en 6 onthoudingen. 
 
De VOORZITTER zegt dat er nog steeds technische problemen zijn zodat zijn ja-stem er 
niet doorkomt. 
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Nr. 4/2 van de agenda 
 

Tweede reeks wijzigingen van 2017. 
Diverse correcties op budgetopmaak 2017. 

Verslag van de deputatie 
 
In het budget 2017 worden er verschillende correcties uitgevoerd aan de cijfers die 
in de budgetopmaak goedgekeurd werden. Dit betreft voornamelijk wijzigingen 
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdend met het personeel. 
 
In dit verslag worden de nodige financiële aanpassingen van het budget voor 2017 
aan uw raad voorgelegd.  
 
WIJZIGINGEN EXPLOITATIEBUDGETTEN 
 
Jeugddienst (JD) 
 

Exploitatie Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie – Uitgaven.  
 
De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie (schema B2) 
worden vermeerderd met 17.261,04 EUR. Het gaat om uitgaven voor Bezoldigingen 
en rechtstreekse sociale voordelen: niet-vastbenoemd personeel/Jeugd onder de 
budgetsleutel 0750 / 62020000 (ramingsnummer 2017002002). 
 
De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie (schema B2) 
worden vermeerderd met 4.647,82 EUR. Het gaat om uitgaven voor 
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen: niet-vastbenoemd personeel/Jeugd 
onder de budgetsleutel 0750 / 62120000 (ramingsnummer 2017002004). 
 
De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie (schema B2) 
worden vermeerderd met 102,72 EUR. Het gaat om uitgaven voor 
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen: vastbenoemd 
personeel/Jeugd onder de budgetsleutel 0750 / 62210000 (ramingsnummer 
2017002005). 
 
De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie (schema B2) 
worden vermeerderd met 1.075,45 EUR. Het gaat om uitgaven voor 
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen: niet-vastbenoemd 
personeel/Jeugd onder de budgetsleutel 0750 / 62220000 (ramingsnummer 
2017002006). 
 
De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie (schema B2) 
worden vermeerderd met 770,00 EUR. Het gaat om uitgaven voor Maaltijdcheques 
en soortgelijke betaalbonnen/Jeugd onder de budgetsleutel 0750 / 62301500 
(ramingsnummer 2017002008). 
 
De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie (schema B2) 
worden vermeerderd met 46,55 EUR. Het gaat om uitgaven voor Diverse andere 
personeelskosten/Jeugd onder de budgetsleutel 0750 / 62300000 (ramingsnummer 
2017002009). 
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In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 29 van 33 
BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid 
AP Overhead Departement Ontwikkeling en Educatie 
A Lonen en wedden JD 
 

Exploitatie Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie – Ontvangsten.  
 
De exploitatie ontvangsten van Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie (schema 
B2) worden vermeerderd met 119,90 EUR. Het gaat om ontvangsten voor Diverse 
operationele opbrengsten/Jeugd onder de budgetsleutel 0750 / 74500000 
(ramingsnummer 2017002007). 
 
In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 29 van 33 
BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid 
AP Overhead Departement Ontwikkeling en Educatie 
A Lonen en wedden JD 
 
Dienst Welzijn en Gezondheid Grondgebonden (DWGG) 
 

Exploitatie Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid – Uitgaven.  
 

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid 
(schema B2) worden verminderd met 17.261,04 EUR. Het gaat om uitgaven voor 
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen: niet-vastbenoemd 
personeel/Overig woonbeleid onder de budgetsleutel 0629 / 62020000 
(ramingsnummer 2017002467). 
 
De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid 
(schema B2) worden verminderd met 4.647,82 EUR. Het gaat om uitgaven voor 
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen: niet-vastbenoemd personeel/Overig 
woonbeleid onder de budgetsleutel 0629 / 62120000 (ramingsnummer 
2017002469). 
 
De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid 
(schema B2) worden verminderd met 102,72 EUR. Het gaat om uitgaven voor 
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen: vastbenoemd 
personeel/Overig woonbeleid onder de budgetsleutel 0629 / 62210000 
(ramingsnummer 2017002470). 
 
De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid 
(schema B2) worden verminderd met 1.075,45 EUR. Het gaat om uitgaven voor 
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen: niet-vastbenoemd 
personeel/Overig woonbeleid onder de budgetsleutel 0629 / 62220000 
(ramingsnummer 2017002471). 
 
De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid 
(schema B2) worden verminderd met 770,00 EUR. Het gaat om uitgaven voor 
Maaltijdcheques en soortgelijke betaalbonnen/Overig woonbeleid onder de 
budgetsleutel 0629 / 62301500 (ramingsnummer 2017002472). 
 
De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid 
(schema B2) worden verminderd met 46,55 EUR. Het gaat om uitgaven voor 
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Diverse andere personeelskosten/Overig woonbeleid onder de budgetsleutel 0629 / 
62300000 (ramingsnummer 2017002473). 
 
In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 32 van 33 
BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid 
AP Overhead Departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid 
A Lonen en wedden DWGG 
 

Exploitatie Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid – 
Ontvangsten.  

 
De exploitatie ontvangsten van Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid (schema B2) 
worden verminderd met 119,90 EUR. Het gaat om ontvangsten voor Diverse 
operationele opbrengsten/Overig woonbeleid onder de budgetsleutel 0629 / 
74500000 (ramingsnummer 2017002475). 
 
In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 32 van 33 
BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid 
AP Overhead Departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid 
A Lonen en wedden DWGG 
 
Stafdienst Vrije Tijd (SVT) 
 
Voor een nieuw project in De Merode werden in de budgetopmaak twee extra 
personeelsleden voorzien (A1-niveau). Voor één van hen was er een budget op 
werkingskosten dat kon gebruikt worden om dit tegen te wegen. Wegens 
vergetelheid is dit budget echter niet op nul gezet terwijl de personeelskost wel 
ingeschreven werd. 
 

Exploitatie Beleidsdomein Vrije tijd – Uitgaven.  
 
De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Vrije tijd (schema B2) worden 
verminderd met 60.000,00 EUR. Het gaat om uitgaven voor de uitvoering van het 
strategisch project De Merode onder de budgetsleutel 0680/61300000 (raming 
2017000038, voor een bedrag van 51.955,00 EUR). Aangezien er reeds enkele 
kosten geboekt zijn op deze raming (8.045 EUR) worden de exploitatie uitgaven 
2017 op een andere raming voor 8.045,00 EUR verminderd, eveneens onder de 
budgetsleutel 0680/61300000 (raming 2017000036) om zo een totale 
vermindering van 60.000,00 EUR te bekomen. 
De exploitatie uitgaven van het meerjarenplan worden jaarlijks geschrapt (raming 
2017000038). 
 
In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 7 van 33 
PBDS De instantie zijn voor streekontwikkeling door het voeren van een 
gebiedsgericht beleid 
AP Coördineren van het gebiedsgericht project De Merode 
A De MERODE. We nemen onze trekkersrol in het geïntegreerde gebiedsgericht 
project De Merode geleidelijk op, waarbij we vanaf 2017 volledig de coördinerende 
rol opnemen en de partners bij elkaar brengen om het integrale meerjarenplan te 
realiseren 
 
Los hiervan zal met een ander type van wijziging de personeelskost nog van PGRK 
naar SVT verschuiven aangezien het project zich op de stafdienst situeert. 
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EVAP Provinciaal Sport- en Recreatiedomein De Nekker (PSRN) 
 

Exploitatie Beleidsdomein Vrije tijd – Uitgaven.  
 
De exploitatie uitgaven van budget 2017 van Beleidsdomein Vrije tijd (schema B2) 
worden vermeerderd met 105.905,00 EUR. Het gaat om uitgaven voor het kunnen 
bekostigen van een personeelslid (dat overgenomen werd van de groendomeinen 
Mechelen) onder de budgetsleutel 0680/64900000 (raming 2017160026). 
 
In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 9 van 33 
PBDS Ontwikkelen en promoten van een laagdrempelig, kwaliteitsvol en 
bovenlokaal vrijetijds-aanbod 
AP Realiseren van een publieksgericht vrijetijdsaanbod 
A Uitbetaling dotatie De Nekker 
 
Kasteel d’Ursel (KDU) 
 

Exploitatie Beleidsdomein Vrije tijd – Uitgaven.  
 
De exploitatie uitgaven van budget 2017 van Beleidsdomein Vrije tijd (schema B2) 
worden vermeerderd met 8.933,00 EUR. Het gaat om een tegenweging van 
upgrade medewerker van Kasteel d’Ursel (KDU). Aangezien goedkeuring voor de 
upgrade gegeven werd toen KDU nog onder departement Cultuur viel (zit 
ondertussen onder departement Vrije Tijd), werd tussen beide 
departementshoofden overeen gekomen dat cultuur nog voor de tegenweging zou 
zorgen. Deze komt op de budgetsleutel 0680/61300000 (raming 2017140791). 
Vrije Tijd had immers in de budgetopmaak met deze raming de tegenweging van 
personeelskost gedaan. 
 
In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 8 van 33 
PBDS Ontwikkelen en promoten van een laagdrempelig, kwaliteitsvol en 
bovenlokaal vrijetijds-aanbod 
AP Realiseren van een publieksgericht vrijetijdsaanbod 
A Kasteel d’Ursel. We laten het kasteel d’Ursel en haar domein beleven door 
inwoners en bezoekers van de provincie Antwerpen als een waardevol erfgoed op 
een veelzijdige en dynamische manier. 
 
Stafdienst Cultuur (SCUL) 
 

Exploitatie Beleidsdomein Cultuur – Uitgaven.  
 
De exploitatie uitgaven van budget 2017 van Beleidsdomein Cultuur (schema B2) 
worden verminderd met 8.933,00 EUR. Het gaat om een tegenweging van upgrade 
medewerker van Kasteel d’Ursel (KDU). Deze tegenweging werd door departement 
Vrije Tijd gedaan in de budgetopmaak. Aangezien goedkeuring voor de upgrade 
gegeven werd toen KDU nog onder departement Cultuur viel (zit ondertussen onder 
departement Vrije Tijd), werd tussen beide departementshoofden overeen gekomen 
dat cultuur deze tegenweging zou dragen. Dit gebeurt onder de budgetsleutel 
0739/61300000 (raming 2017140864). 
 
In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 7 van 33 
PBDS Ontwikkelen en promoten van een laagdrempelig, kwaliteitsvol en 
bovenlokaal vrijetijdsaanbod 
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AP Faciliteren van het regionaal cultuurbeleid 
A Partner bovenlokale cultuur. We ondersteunen en stimuleren bovenlokale 
culturele samenwerking en initiatieven in de provincie Antwerpen 
 
Stafdienst Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit (SREM) 
 
Er werd in de budgetopmaak een functie van A4 voorzien zowel op de stafdienst als 
op Dienst Gebiedsgericht Beleid terwijl dit over één en dezelfde functie ging. In 
deze budgetwijziging wordt het budget van de A4-functie op de stafdienst terug 
geschrapt voor de periode 2017-2019. 
 

Exploitatie Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit – Uitgaven.  
 
De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit (schema 
B2) worden verminderd met 55.025,03 EUR. Het gaat om uitgaven voor 
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen: niet-vastbenoemd 
personeel/Ruimtelijke planning onder de budgetsleutel 0600 / 62020000 
(ramingsnummer 2017002101). De exploitatie uitgaven van het meerjarenplan 
worden in 2018 verlaagd met 56.263,09 EUR en in 2019 met 57.529,01 EUR. 
 
De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit (schema 
B2) worden verminderd met 15.850,58 EUR. Het gaat om uitgaven voor 
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen: niet-vastbenoemd 
personeel/Ruimtelijke planning onder de budgetsleutel 0600 / 62120000 
(ramingsnummer 2017002103). De exploitatie uitgaven van het meerjarenplan 
worden in 2018 verlaagd met 16.207,22 EUR en in 2019 met 16.571,88 EUR. 
 
De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit (schema 
B2) worden verminderd met 3.730,78 EUR. Het gaat om uitgaven voor 
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen: niet-vastbenoemd 
personeel/Ruimtelijke planning onder de budgetsleutel 0600 / 62220000 
(ramingsnummer 2017002105). De exploitatie uitgaven van het meerjarenplan 
worden in 2018 verlaagd met 3814,72 EUR en in 2019 met 3.900,55 EUR. 
 
De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit (schema 
B2) worden verminderd met 1.540,00 EUR. Het gaat om uitgaven voor 
Maaltijdcheques en soortgelijke betaalbonnen/Ruimtelijke planning onder de 
budgetsleutel 0600 / 62301500 (ramingsnummer 2017002109). De exploitatie 
uitgaven van het meerjarenplan worden in 2018 verlaagd met 1.574,65 EUR en in 
2019 met 1.610,08 EUR. 
 
De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit (schema 
B2) worden verminderd met 46,55 EUR. Het gaat om uitgaven voor Diverse andere 
personeelskosten/Ruimtelijke planning onder de budgetsleutel 0600 / 62300000 
(ramingsnummer 2017002108). De exploitatie uitgaven van het meerjarenplan 
worden in 2018 verlaagd met 47,60 EUR en in 2019 met 48,67 EUR. 
 
In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 28 van 33 
BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid 
AP Overhead Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit 
A Lonen en wedden SREM 
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Exploitatie Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit – Ontvangsten.  
 
De exploitatie ontvangsten van Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit 
(schema B2) worden verminderd met 239,80 EUR. Het gaat om ontvangsten voor 
Diverse operationele opbrengsten/Ruimtelijke planning onder de budgetsleutel 
0600 / 74500000 (ramingsnummer 2017002106). De exploitatie uitgaven van het 
meerjarenplan worden in 2018 verlaagd met 238,60 EUR en in 2019 met 
235,02 EUR. 
 
In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 28 van 33 
BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid 
AP Overhead Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit 
A Lonen en wedden SREM 
 
WIJZIGINGEN INVESTERINGSBUDGETTEN 
 
Provinciaal Onderwijs Antwerpen (POA) 
 
In het budget en meerjarenplan zijn investeringsuitgaven onder activa in aanbouw 
voorzien voor CVO Toekomstonderwijs Hoboken. Aangezien de provincie Antwerpen 
geen eigendomstitel heeft voor deze gebouwen dienen deze budgetten verschoven 
te worden naar toegestane investeringssubsidies.  
 

Investeringsenveloppe IE05 Ontwikkeling en Educatie - Uitgaven. 
 
Voor de investeringsuitgaven van Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie (schema 
B3) wordt een totaal van 646.477,00 EUR minder ingeschreven als 
verbinteniskrediet onder de investeringsenveloppe IE05 – Ontwikkeling en 
Educatie. Het gaat om gebouwen in aanbouw op de budgetsleutel 0861/22100007 
(ramingsnummer 2017160031).  
Dit verbinteniskrediet wordt ingeschreven onder de transactiekredieten van de 
verschillende jaren.’ 
 
Voor de investeringsuitgaven van Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie (schema 
B3) wordt een totaal van 646.477,00 EUR extra ingeschreven als verbinteniskrediet 
onder de investeringsenveloppe IE05 – Ontwikkeling en Educatie. Het gaat om 
toegestane investeringssubsidies op de budgetsleutel 0861/66400000 
(ramingsnummer 2017002675).  
Dit verbinteniskrediet wordt ingeschreven onder de transactiekredieten van de 
verschillende jaren.’ 
 
In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 30 van 33 
BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid 
AP Overhead Departement Ontwikkeling en Educatie 
A Overhead Provinciaal Onderwijs Antwerpen 
 
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 9 maart 2017. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 
Gelet op artikel 89 1°b en artikel 150 van het provinciedecreet, aangaande 
budgetwijzigingen; 
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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 Ontwikkeling en Educatie bij het Exploitatiebudget – 
Uitgaven zijn er volgende wijzigingen: 
vermeerdering van transactiekrediet 2017 met 23.903,58 EUR. 
 
Artikel 2: 
Onder het beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie bij het Exploitatiebudget – 
Ontvangsten zijn er volgende wijzigingen: 
vermeerdering van transactiekrediet 2017 met 119,90 EUR. 
 
Artikel 3: 
Onder het beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid bij het 
Exploitatiebudget – Uitgaven zijn er volgende wijzigingen: 
vermindering van transactiekrediet 2017 met 23.903,58 EUR. 
 
Artikel 4: 
Onder het beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid bij het 
Exploitatiebudget – Ontvangsten zijn er volgende wijzigingen: 
vermindering van transactiekrediet 2017 met 119,90 EUR. 
 
Artikel 5: 
Onder het beleidsdomein Vrije tijd bij het Exploitatiebudget – Uitgaven zijn er 
volgende wijzigingen: 
vermindering van transactiekrediet 2017 met 51.067,00 EUR 
vermindering van transactiekrediet 2018 met 60.000,00 EUR 
vermindering van transactiekrediet 2019 met 40.000,00 EUR. 
 
Artikel 6: 
Binnen het beleidsdomein Vrije tijd bij het Exploitatiebudget – Uitgaven verhoogt de 
dotatie 2017 van EVAP Provinciaal Sport en –Recreatiedomein De Nekker met 
105.905,00 EUR. 
 
Artikel 7: 
Onder het beleidsdomein Cultuur bij het Exploitatiebudget – Uitgaven zijn er 
volgende wijzigingen: 
vermindering van transactiekrediet 2017 met 8.933,00 EUR. 
 
Artikel 8: 
Onder het beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit bij het Exploitatiebudget – 
Uitgaven zijn er volgende wijzigingen: 
vermindering van transactiekrediet 2017 met 76.192,94 EUR 
vermindering van transactiekrediet 2018 met 77.907,28 EUR 
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vermindering van transactiekrediet 2019 met 79.660,19 EUR. 
 
Artikel 9: 
Onder het beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit bij het Exploitatiebudget – 
Ontvangsten zijn er volgende wijzigingen: 
vermindering van transactiekrediet 2017 met 239,80 EUR 
vermindering van transactiekrediet 2018 met 238,60 EUR 
vermindering van transactiekrediet 2019 met 235,02 EUR. 
 
Artikel 10: 
Onder het beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie bij het Investeringsbudget – 
Uitgaven en onder de Investeringsenveloppe IE05 – Ontwikkeling en Educatie, 
Rubriek II.A.1. Terreinen en gebouwen – Uitgaven zijn er volgende wijzigingen: 
vermindering van transactiekrediet 2017 met 271,385,00 EUR 
vermindering van transactiekrediet 2019 met 375.092,00 EUR 
Het verbinteniskrediet wordt bijgevolg verminderd met 646.477,00 EUR. 
 
Artikel 11: 
Onder het beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie bij het Investeringsbudget – 
Uitgaven en onder de Investeringsenveloppe IE05 – Ontwikkeling en Educatie, 
Rubriek IV Toegestane investeringssubsidies – Uitgaven zijn er volgende 
wijzigingen: 
vermeerdering van transactiekrediet 2017 met 271,385,00 EUR 
vermeerdering van transactiekrediet 2019 met 375.092,00 EUR 
Het verbinteniskrediet wordt bijgevolg vermeerderd met 646.477,00 EUR. 
 
 
VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 
Voorlopig aangenomen. 
 
 

Nr. 4/3 van de agenda 
 

Tweede reeks wijzigingen van 2017. 
Consultancy en programmatie van de toepassingen voor de 

omgevingsvergunningen op het Sindala platform. 
Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget 

Beleidsdomein Leefmilieu. Exploitatiebudget – Uitgaven 
Vermindering van transactiekrediet 2017. 

Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit. 
Exploitatiebudget – Uitgaven 

Vermindering van transactiekrediet 2017. 
Beleidsdomein Mens, Communicatie en Organisatie. 

Exploitatiebudget – Uitgaven 
Vermindering van transactiekrediet 2017. 

Beleidsdomein Informatie- en Communicatietechnologie. 
Exploitatiebudget – Uitgaven 

Vermeerdering van transactiekrediet 2017. 
Verslag van de deputatie 

 
In dit verslag worden de financiële aanpassingen van het budget voor 2017 aan uw 
raad voorgelegd. 
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1. Exploitatie Beleidsdomein Leefmilieu – Uitgaven. 
 
De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Leefmilieu (schema B2) worden 
verminderd met 20.000 EUR. Het gaat om uitgaven voor overig waterbeheer onder 
de budgetsleutel 0319/61300000 (ramingsnummer 2017140229). 
 
In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 12 van 33. 
PBDS Toepassen van een zuinig ruimtegebruik om tot een duurzame ruimte te 
komen. 
AP Voeren van een integraal Waterlopenbeheer. 
A We beheren de provinciale waterlopen, om de waterafvoer en bergingscapaciteit 
in de provinciale waterlopen te verzekeren zijn. 
 

2. Exploitatie Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit – Uitgaven. 
 
De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit (schema 
B2) worden verminderd met 20.000 EUR. Het gaat om uitgaven voor ruimtelijke 
planning onder de budgetsleutel 0600/61300000 (ramingsnummer 2017140076). 
 
In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 28 van 33. 
BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid. 
AP Overhead Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit. 
A Overhead Stafdienst Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit. 
 

3. Exploitatie Beleidsdomein Mens, Communicatie en Organisatie – Uitgaven. 
 
De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Mens, Communicatie en Organisatie 
(schema B2) worden verminderd met 20.000 EUR. Het gaat om uitgaven voor 
organisatiebeheersing onder de budgetsleutel 0114/61300000 (ramingsnummer 
2017140331). 
 
In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 14 van 33. 
PBDS Vanuit klantenperspectief tot een gedragen beleid komen door een 
transparante besluitvorming. 
AP Verbeteren van interne werking (meten = weten). 
A Via het onderhoud en de uitbouw van een Business Intelligence omgeving 
verschaffen wij relevante managementinformatie om tot gedegen en onderbouwde 
besluitvorming binnen provincie Antwerpen te komen. 
 

4. Exploitatie Beleidsdomein Informatie- en Communicatietechnologie – 
Uitgaven. 

 
De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Informatie- en Communicatietechnologie 
(schema B2) worden vermeerderd met 60.000 EUR. Het gaat om uitgaven voor 
consultancy en programmatie van de toepassingen voor de 
omgevingsvergunningen op het Sindala platform onder de budgetsleutel 
0190/61300000 (ramingsnummer 2017141218). 
 
In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 27 van 33. 
BDS Aanbieden van ICT-ondersteuning van het beleid en de provinciale 
dienstverlening. 
AP Uitwerken en uitbouwen van een omgeving voor het voeren van ICT projecten. 
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A We optimaliseren het Documentum platform door wijzigingen te implementeren 
binnen Categorie 2 van het ICT-verzoekproces met een aanvaardbare doorlooptijd. 
 
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 Exploitatiebudget – Uitgaven zijn er 
volgende wijzigingen: vermindering van transactiekrediet 2017 met 20.000 EUR. 
 
Artikel 2: 
Onder het beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit bij het Exploitatiebudget – 
Uitgaven zijn er volgende wijzigingen: vermindering van transactiekrediet 2017 met 
20.000 EUR. 
 
Artikel 3: 
Onder het beleidsdomein Mens, Communicatie en Organisatie bij het 
Exploitatiebudget – Uitgaven zijn er volgende wijzigingen: vermindering van 
transactiekrediet 2017 met 20.000 EUR. 
 
Artikel 4: 
Onder het beleidsdomein Informatie- en Communicatietechnologie bij het 
Exploitatiebudget – Uitgaven zijn er volgende wijzigingen: Vermeerdering van 
transactiekrediet 2017 met 60.000 EUR. 
 
 
VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 
Voorlopig aangenomen. 
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Nr. 4/4 van de agenda 
 

Tweede reeks wijzigingen van 2017. 
Verschuiving exploitatiemiddelen binnen stafdienst Vrije Tijd 

in functie van herziening dotaties. 
Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget 

Beleidsdomein Vrije Tijd. Exploitatiebudget - Uitgaven 
Verschuiving van transactiekrediet 2017 

Verslag van de deputatie 
 
Vanuit het departement Vrije Tijd wordt een verschuiving tussen de dotaties van 
het APB Sport en het EVAP Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker 
voorgesteld. Hierbij wordt 500.000 EUR in mindering gebracht bij de dotatie 2017 
van het APB Sport en 500.000 EUR toegevoegd aan de dotatie van EVAP PSRC De 
Nekker. 
 
Na analyse liet het APB Sport weten deze vermindering van de dotatie 2017 te 
kunnen opvangen door dit bedrag te onttrekken aan de beschikbare reserves. Deze 
dotatievermindering heeft bijgevolg geen invloed op het goedgekeurde 
jaarprogramma 2017 van het APB Sport. 
 
Daarnaast is er het feit dat, omwille van de transitie van het beleidsdomein sport 
naar Vlaanderen, het APB Sport op 1 januari 2018 ontbonden zal worden. Het 
resterende eigen vermogen van het APB Sport waaraan op dat moment geen 
bestemming is gegeven, zal op dat moment overgaan naar de provincie. De 
voorkeur gaat er naar uit om deze middelen toe te kennen aan activiteiten die een 
sterke link hebben met sport. 
 
Wat gelijkaardig doel betreft, is er zeker een link tussen verschillende 
recreatiedomeinen (grondgebonden bevoegdheid) en sport. Van de drie provinciale 
recreatiedomeinen heeft Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum het meest 
uitgesproken sportprofiel. In het goedgekeurde masterplan De Nekker werd een 
gedeelte van het domein bijvoorbeeld expliciet voorbehouden voor 
sportinfrastructuur. 
 
Door 500.000 EUR toe te voegen aan de dotatie 2017 van EVAP PSRC De Nekker 
kan het recreatiedomein haar werking optimaliseren en blijft een duidelijke link met 
het beleidsdomein sport behouden. 
 
In dit verslag worden de financiële aanpassingen van het budget voor 2017 aan uw 
raad voorgelegd. 
 
Exploitatie Beleidsdomein Vrije Tijd – Uitgaven 
 
De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Vrije Tijd (schema B2) worden 
verminderd met 500.000 EUR. Het gaat om uitgaven die gerelateerd zijn aan de 
dotatie aan APB Sport (N) onder de budgetsleutel 0740/64900000 
(ramingsnummer 2017160022). 
 
In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 9 van 33 
PBDS Ontwikkelen en promoten van een laagdrempelig, kwaliteitsvol en 
bovenlokaal vrijetijdsaanbod 
AP Realiseren van een publieksgericht vrijetijdsaanbod 
A Uitbetaling dotatie Sport 
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De exploitatie uitgaven van het Beleidsdomein Vrije Tijd (schema B2) worden 
vermeerderd met 500.000 EUR. Het gaat om uitgaven die gerelateerd zijn aan de 
dotatie aan Provinciaal Sport- en Recreatiedomein De Nekker (N) onder de 
budgetsleutel 0711/64900000 (ramingsnummer 2017160026). 
 
In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 9 van 33 
PBDS Ontwikkelen en promoten van een laagdrempelig, kwaliteitsvol en 
bovenlokaal vrijetijdsaanbod 
AP Realiseren van een publieksgericht vrijetijdsaanbod 
A Uitbetaling dotatie De Nekker 
 
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; 
 
Overwegende de voorgestelde vermeerderingen en verminderingen van kredieten; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 

BESLUIT: 
Artikel 1: 
Onder het beleidsdomein Vrije Tijd bij het Exploitatiebudget – Uitgaven is er 
volgende wijziging: 
verschuiving van transactiekrediet 2017 met 500.000 EUR. 
 
Artikel 2: 
Binnen het beleidsdomein Vrije Tijd bij het Exploitatiebudget – Uitgaven vermindert 
de dotatie 2017 van APB Sport met 500.000,00 EUR. 
 
Artikel 3: 
Binnen het beleidsdomein Vrije Tijd bij het Exploitatiebudget – Uitgaven verhoogt 
de dotatie 2017 van EVAP Provinciaal Sport- en Recreatiedomein De Nekker met 
500.000,00 EUR. 
 
 
VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 
Voorlopig aangenomen. 
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Nr. 4/5 van de agenda 
 

Tweede reeks wijzigingen 2017. 
Aankoop tractor voor Kasteel d’Ursel - verschuiving 

exploitatiemiddelen naar investeringsbudget. 
Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget 

Beleidsdomein Vrije Tijd. Exploitatiebudget - Uitgaven 
Vermindering van transactiekrediet 2017 

Budget 2017. Schema B4. Transactiekredieten voor 
investeringsverrichtingen 

Beleidsdomein Vrije Tijd. Investeringsbudget - Uitgaven 
Vermeerdering van transactiekrediet 2017 

Budget 2017 - Schema B3. Investeringsenveloppe  
Investeringsenveloppe IE07 - Vrije Tijd 

Rubriek II.A.3. Roerende goederen - Uitgaven 
Vermeerdering van verbinteniskrediet 

Vermeerdering van transactiekrediet 2017 
Verslag van de deputatie 

 
Voor het onderhoud van het 33 hectare grote parkdomein van kasteel d’Ursel wenst 
de beheerder een tractor over te nemen van APB Provinciaal Recreatiedomein De 
Schorre. Hiertoe werden echter niet de nodige financiële middelen op de juiste 
ARK-code begroot. 
 
In dit verslag worden de financiële aanpassingen van het budget voor 2017 aan uw 
raad voorgelegd. 
 

1. Exploitatie Beleidsdomein Vrije Tijd – Uitgaven 
 
De exploitatie uitgaven van het Beleidsdomein Vrije Tijd (schema B2) worden 
verminderd met 25.000,00 EUR. Het gaat om uitgaven voor overige diensten en 
leveringen onder de budgetsleutel 0680/61300000 (ramingsnummer 2017140791). 
 
In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 8 van 33. 
PBDS Ontwikkelen en promoten van een laagdrempelig, kwaliteitsvol en 
bovenlokaal vrijetijdsaanbod. 
AP Realiseren van een publieksgericht vrijetijdsaanbod. 
A Kasteel d’Ursel. We laten het kasteel d’Ursel en haar domein beleven door 
inwoners en bezoekers van de provincie Antwerpen als een waardevol erfgoed op 
een veelzijdige en dynamische manier. 
 

2. Investeringsenveloppe Vrije Tijd – Uitgaven 
 
Voor de investeringsuitgaven van Beleidsdomein Vrije Tijd (schema B3) wordt een 
totaal van 25.000,00 EUR extra ingeschreven als verbinteniskrediet onder de 
investeringsenveloppe IE07 – Vrije Tijd. Het gaat om een uitgave (roerende 
investering) voor de aankoop van een tractor op de budgetsleutel 0680/24100000 
(ramingsnummer 2017002682). 
 
Enkel het transactiekrediet van 2017 wijzigt. 
 
In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 31 van 33. 
BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid. 
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AP Overhead Departement Vrije Tijd. 
A Overhead Kasteel d’Ursel. 
 
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 Vrije Tijd bij het Exploitatiebudget – Uitgaven is er 
volgende wijziging: vermindering van transactiekrediet 2017 met 25.000,00 EUR. 
 
Artikel 2: 
Onder het beleidsdomein Vrije Tijd bij het Investeringsbudget – Uitgaven en onder 
de Investeringsenveloppe IE07 – Vrije Tijd, Rubriek II.A.3. Roerende goederen – 
Uitgaven is er volgende wijziging: 
vermeerdering van transactiekrediet 2017 met 25.000,00 EUR. 
Het verbinteniskrediet wordt bijgevolg vermeerderd met 25.000,00 EUR. 
 
 
VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 
Voorlopig aangenomen. 
 
 

Nr. 4/6 van de agenda 
 

Tweede reeks wijzigingen van 2017 
Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit - budget voor studies, 

verhoging van uitgaven  
Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget 
Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit. 

Exploitatiebudget – Uitgaven 
Vermeerdering van transactiekrediet 2017 

Budget 2017. Schema B4. Transactiekredieten voor 
investeringsverrichtingen 

Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit. 
Investeringsbudget – Uitgaven 

Vermindering van transactiekrediet 2017 
Budget 2017 – Schema B3. Investeringsenveloppe 
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Investeringsenveloppe IE08 – Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit 
Rubriek III. Investeringen in immateriële vaste activa – Uitgaven 

Vermindering van verbinteniskrediet 
Vermindering van transactiekrediet van 2017 

Rubriek II.A.1. Terreinen en gebouwen – Uitgaven 
Vermindering van verbinteniskrediet 

Vermindering van transactiekrediet van 2017 
Rubriek II.A.2. Wegen en overige infrastructuur – Uitgaven 

Vermindering van verbinteniskrediet 
Vermindering van transactiekrediet van 2017 

Verslag van de deputatie 
 
In dit verslag worden de financiële aanpassingen van het budget voor 2017 aan uw 
raad voorgelegd. 
 
1. Exploitatie Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit – Uitgaven.  
 
De exploitatie uitgaven van het Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit 
(schema B2) worden vermeerderd met 1.330.552,00 EUR in totaal van de diensten 
SREM, DGB, DRP, DMOB en DEG (519.000,00 EUR van SREM, 233.022,00 EUR van 
DGB, 159.000,00 EUR van DRP, 152.500,00 EUR van DMOB en 267.030,00 EUR 
van DEG). 
 
Het gaat om de volgende uitgaven: 
 
1.1. Stafdienst Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit (SREM) 

 
1.1.1. Kosten van overige diensten en diverse leveringen (planschade) onder de 

budgetsleutel 0600 / 61300000 (ramingsnummer 2017140076): 
vermeerdering van 519.000,00 EUR. 

 
In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 28 van 33 
BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid 
AP Overhead Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit 
A Overhead Stafdienst Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit 

 
1.2. Dienst Gebiedsgericht Beleid (DGB) 

 
1.2.1. Kosten van overige diensten en diverse leveringen onder de budgetsleutel 

0610 / 61300000 (ramingsnummer 2017140086): vermeerdering van 
28.700,00 EUR. 

 
In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 6 van 33 
PBDS De instantie zijn voor streekontwikkeling door het voeren van een 
gebiedsgericht beleid 
AP Coördineren van het gebiedsprogramma 'De groene zes' 
A Groene Zes: we coördineren en monitoren de uitvoering van het 
gebiedsprogramma 'de groene zes' (de nieuwe naam voor bebouwd perifeer 
landschap) tot 2019. 
 
1.2.2. Kosten van overige diensten en diverse leveringen onder de budgetsleutel 

0610 / 61300000 (ramingsnummer 2017140084): vermeerdering van 
166.300,00 EUR. 
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In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 6 van 33 
PBDS De instantie zijn voor streekontwikkeling door het voeren van een 
gebiedsgericht beleid 
AP Coördineren van het gebiedsprogramma Rupelstreek 
A Rupelstreek: we coördineren en monitoren de uitvoering van het 
gebiedsprogramma Rupelstreek tot 2019. 
 
1.2.3. Kosten van overige diensten en diverse leveringen onder de budgetsleutel 

0610 / 61300000 (ramingsnummer 2017140085): vermeerdering van 
38.022,00 EUR. 

 
In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 6 van 33 
PBDS De instantie zijn voor streekontwikkeling door het voeren van een 
gebiedsgericht beleid 
AP Coördineren van het gebiedsprogramma Kempense Meren 
A Kempense Meren: we coördineren en monitoren de uitvoering van het 
gebiedsprogramma Kempense Meren tot 2019. 
 
1.3. Dienst Ruimtelijke Planning (DRP) 

 
1.3.1. Kosten van overige diensten en diverse leveringen onder de budgetsleutel  

0600 / 61300000 (ramingsnummer 2017140081): vermeerdering van 
159.000,00 EUR 

 
In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 12 van 33 
PBDS Toepassen van een zuinig ruimtegebruik om tot een duurzame ruimte te 
komen 
AP Meewerken aan een beter ruimtelijk beleid 
A Nota ruimte: we werken samen met interne en externe partners aan de 
inhoudelijke uitwerking van de Nota Ruimte. 
 
1.4. Dienst Mobiliteit (DMOB) 
 
1.4.1. Kosten van overige diensten en diverse leveringen onder de budgetsleutel 

0290 / 61300000 (ramingsnummer 2017140087): vermeerdering met 
3.500,00 EUR 

 
In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 12 van 33 
PBDS Toepassen van een zuinig ruimtegebruik om tot een duurzame ruimte te 
komen 
AP Ondersteunen gemeenten in hun fietsbeleid 
A Steunpunt Fiets: we informeren onze klanten (bedrijven, gemeenten, scholen en 
inwoners) over alle aspecten van fietsbeleid via het Steunpunt Fiets. 
 
1.4.2. Kosten van overige diensten en diverse leveringen onder de budgetsleutel  

0290 / 61300000 (ramingsnummer 2017140088): vermeerdering met 
12.000,00 EUR 

 
In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 12 van 33 
PBDS Toepassen van een zuinig ruimtegebruik om tot een duurzame ruimte te 
komen 
AP Bijdragen aan een betere mobiliteit in de provincie 
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A PMP: we ondersteunen bedrijven bij het verduurzamen van hun zakelijk en woon-
werk-verkeer via het provinciaal mobiliteitspunt (PMP). 
 
1.4.3. Kosten van overige diensten en diverse leveringen onder de budgetsleutel 

0290 / 61300000 (ramingsnummer 2017140089): vermeerdering met 
10.500,00 EUR 

 
In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 12 van 33 
PBDS Toepassen van een zuinig ruimtegebruik om tot een duurzame ruimte te 
komen 
AP Bijdragen aan een betere mobiliteit in de provincie 
A Noorderkempen: we coördineren en monitoren de uitvoering van de 
mobiliteitsstudie voor de Noorderkempen (regio tussen de E19 en E34) tegen 2019. 
 
1.4.4. Kosten van overige diensten en diverse leveringen onder de budgetsleutel 

0290 / 61300000 (ramingsnummer 2017140090): vermeerdering met 
53.500,00 EUR 

 
In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 12 van 33 
PBDS Toepassen van een zuinig ruimtegebruik om tot een duurzame ruimte te 
komen 
AP Bijdragen aan een betere mobiliteit in de provincie 
A Midden-Kempen: we werken aan een mobiliteitsstudie voor het gebied Midden-
Kempen (regio tussen de E313 en E34) tegen 2018. 
 
1.4.5. Kosten van overige diensten en diverse leveringen onder de budgetsleutel 

0290 / 61300000 (ramingsnummer 2017160100): vermeerdering met 
8.500,00 EUR 

 
In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 12 van 33 
PBDS Toepassen van een zuinig ruimtegebruik om tot een duurzame ruimte te 
komen 
AP Bijdragen aan een betere mobiliteit in de provincie 
A Mobiliteitsadvies: we adviseren de lokale overheden en de Vlaamse overheid op 
een kwaliteitsvolle manier over mobiliteitsplannen, -studies en -projecten binnen de 
vastgestelde termijn. 
 
1.4.6. Kosten van overige diensten en diverse leveringen onder de budgetsleutel 

0290 / 61300000 (ramingsnummer 2017140091): vermeerdering met 
14.500,00 EUR 

 
In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 19 van 33 
BDS Overig beleid Mobiliteit, gericht op verkeersveiligheid 
AP Ondersteunen lokale partners in het werken aan verkeersveiligheid 
A Label 10op10: we ondersteunen gemeenten, districten en basisscholen bij het 
verkeersveiliger maken van de school en/of het grondgebied. 
 
1.4.7 Subsidie volgens reglement verkeersveilige initiatieven schoolomgevingen 

(R) onder de budgetsleutel 0290 / 64900000 (ramingsnummer 
2017140092): vermeerdering met 50.000,00 EUR 

 
In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 19 van 33 
BDS Overig beleid Mobiliteit, gericht op verkeersveiligheid 
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AP Ondersteunen lokale partners in het werken aan verkeersveiligheid 
A Label 10op10: we ondersteunen gemeenten, districten en basisscholen bij het 
verkeersveiliger maken van de school en/of het grondgebied. 
 
1.5. Dienst Erfgoed (DEG) 
 
1.5.1. Kosten van overige diensten en diverse leveringen onder de budgetsleutel 

0729 / 61300000 (ramingsnummer 2017140083): vermeerdering met 
60.000,00 EUR 

 
In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 6 van 33 
PBDS De instantie zijn voor streekontwikkeling door het voeren van een 
gebiedsgericht beleid 
AP Werken rond specifieke provinciale erfgoedthema's 
A Fortengordels: we coördineren en monitoren de uitvoering van het 
gebiedsprogramma 
Fortengordels rond Antwerpen tot 2019. 
 
1.5.2. Kosten van overige diensten en diverse leveringen onder de budgetsleutel 

0729 / 61300000 (ramingsnummer 2017140688): vermeerdering met 
70.560,00 EUR 

 
In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 19 van 33 
BDS Toepassen van een geïntegreerd erfgoedbeleid 
AP Ondersteunen van lokale besturen en actoren bij vragen en behoeften rond 
erfgoed 
A Lokale erfgoedhouders: we verzorgen ondersteuning en trajectbegeleiding voor 
de lokale erfgoedhouders in de provincie Antwerpen. 
 
1.5.3. Subsidie aan regionaal erkende collectiebeheerders ( R ) voor hun werking 

onder de budgetsleutel 0729 / 64900000 (ramingsnummer 2017140876): 
vermeerdering met 25.000,00 EUR 

 
In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 19 van 33 
BDS Toepassen van een geïntegreerd erfgoedbeleid 
AP Ondersteunen van lokale besturen en actoren bij vragen en behoeften rond 
erfgoed 
A Collectiebeherende instellingen: we verzorgen ondersteuning en 
trajectbegeleiding voor de collectiebeherende instellingen in de provincie 
Antwerpen. 
 
1.5.4. Projectsubsidie aan lokale erfgoedinstellingen ( R ) voor projecten onder de 

budgetsleutel 0729 / 64900000 (ramingsnummer 2017142113): 
vermeerdering met 10.000,00 EUR 

 
In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 19 van 33 
BDS Toepassen van een geïntegreerd erfgoedbeleid 
AP Ondersteunen van lokale besturen en actoren bij vragen en behoeften rond 
erfgoed 
A Collectiebeherende instellingen: we verzorgen ondersteuning en 
trajectbegeleiding voor de collectiebeherende instellingen in de provincie 
Antwerpen. 
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1.5.5. Nominatumsubsidie aan de Kathedrale kerkfabriek O.-L.-Vrouw voor de 
klimatisatie van de kathedraal in Antwerpen onder de budgetsleutel 0729 / 
64900000 (ramingsnummer 2017140980): vermeerdering met 
14.420,00 EUR 

 
In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 19 van 33 
BDS Toepassen van een geïntegreerd erfgoedbeleid 
AP Ondersteunen van lokale besturen en actoren bij vragen en behoeften rond 
erfgoed 
A Collectiebeherende instellingen: we verzorgen ondersteuning en 
trajectbegeleiding voor de collectiebeherende instellingen in de provincie 
Antwerpen. 
 
1.5.6. Kosten van overige diensten en diverse leveringen onder de budgetsleutel 

0729 / 61300000 (ramingsnummer 2017140671): vermeerdering met 
62.050,00 EUR 

 
In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 19 van 33 
BDS Toepassen van een geïntegreerd erfgoedbeleid 
AP Ondersteunen van lokale besturen en actoren bij vragen en behoeften rond 
erfgoed 
A Erfgoeddepots: We bouwen een regionaal erfgoeddepotbeleid uit en 
implementeren dit beleid. 
 
1.5.7. Kosten van overige diensten en diverse leveringen onder de budgetsleutel 

0729 / 61300000 (ramingsnummer 2017000033): vermeerdering met 
25.000,00 EUR 

 
In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 19 van 33 
BDS Toepassen van een geïntegreerd erfgoedbeleid 
AP Ondersteunen van lokale besturen en actoren bij vragen en behoeften rond 
erfgoed 
A Archeologiedepot: het provinciaal archeologisch depot vervult zijn functie als 
erkend depot op kwalitatieve wijze. 
 
2. Investeringsenveloppe Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit – Uitgaven.  
 
Voor de investeringsuitgaven van Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit 
(schema B3) wordt een totaal van 678.000,00 EUR minder ingeschreven als 
verbinteniskrediet onder de investeringsenveloppe IE08 - Ruimtelijke Ordening en 
Mobiliteit. Het gaat om uitgaven in de vorm van plannen en studies gerelateerd aan 
investeringen in immateriële vaste activa onder de budgetsleutel 0600 / 21400000 
(ramingsnummer 2017160101). Enkel het transactiekrediet voor 2017 wijzigt. 
 
In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 28 van 33 
BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid 
AP Overhead Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit 
A Actie Overhead Dienst Ruimtelijke Planning 
 
Voor de investeringsuitgaven van Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit 
(schema B3) wordt een totaal van 233.022,00 EUR minder ingeschreven als 
verbinteniskrediet onder de investeringsenveloppe IE08 - Ruimtelijke Ordening en 
Mobiliteit. Het gaat om uitgaven voor investeringen in terreinen en gebouwen 
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(ARK-code bebouwde terreinen – gemeenschapsgoederen – installaties, uitrusting, 
werken: aanschaffingswaarde) onder de budgetsleutel 0610 / 22210000 
(ramingsnummer 2017160103). Enkel het transactiekrediet voor 2017 wijzigt. 
 
In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 28 van 33 
BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid 
AP Overhead Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit 
A Overhead Dienst Gebiedsgericht Beleid 
 
Voor de investeringsuitgaven van Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit 
(schema B3) wordt een totaal van 419.530,00 EUR minder ingeschreven als 
verbinteniskrediet onder de investeringsenveloppe IE08 - Ruimtelijke Ordening en 
Mobiliteit. Het gaat om uitgaven voor investeringen in wegen en overige 
infrastructuur (ARK-code overige onroerende infrastructuur – installaties, uitrusting, 
werken: aanschaffingswaarde) onder de budgetsleutel 0290 / 22810000 
(ramingsnummer 2017141251). Enkel het transactiekrediet voor 2017 wijzigt. 
 
In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 28 van 33 
BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid 
AP Overhead Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit 
A Overhead Dienst Mobiliteit 
 
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 Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit bij het Exploitatiebudget – 
Uitgaven is er volgende wijziging:  
vermeerdering van transactiekrediet 2017 met 1.330.552,00 EUR. 
 
Artikel 2: 
Onder het beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit bij het Investeringsbudget – 
Uitgaven en onder de Investeringsenveloppe IE08 – Ruimtelijke Ordening en 
Mobiliteit, Rubriek III. Investeringen in immateriële vaste activa – Uitgaven zijn er 
volgende wijzigingen: 
Vermindering van transactiekrediet 2017 met 678.000,00 EUR 
Het verbinteniskrediet wordt bijgevolg verminderd met 678.000,00 EUR. 
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Artikel 3: 
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 – Uitgaven zijn er volgende 
wijzigingen: 
Vermindering van transactiekrediet 2017 met 233.022,00 EUR 
Het verbinteniskrediet wordt bijgevolg verminderd met 233.022,00 EUR. 
 
Artikel 4: 
Onder het beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit bij het Investeringsbudget – 
Uitgaven en onder de Investeringsenveloppe IE08 – Ruimtelijke Ordening en 
Mobiliteit, Rubriek II.A.2. Wegen en overige infrastructuur – Uitgaven zijn er 
volgende wijzigingen: 
Vermindering van transactiekrediet 2017 met 419.530,00 EUR 
Het verbinteniskrediet wordt bijgevolg verminderd met 419.530,00 EUR. 
 
 
VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 
Voorlopig aangenomen. 
 
 

Nr. 4/7 van de agenda 
 

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 

Verslag van de deputatie 
 
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. 
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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. 
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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. 
 
 
VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 
Voorlopig aangenomen. 
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Nr. 4/8 van de agenda 
 

Tweede reeks wijzigingen van 2017 
Aanpassing waardeverschil aandeelhouderschap ABC cvba, 

Maatschappij voor sociale woningbouw 
Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget 

Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid. 
Exploitatiebudget – Uitgaven 

Vermindering van transactiekrediet 2017 
Budget 2017. Schema B4. Transactiekredieten voor 

investeringsverrichtingen 
Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid. 

Investeringsbudget – Uitgaven 
Vermeerdering van transactiekrediet 2017 

Budget 2017 - Schema B3. Investeringsenveloppe 
Investeringsenveloppe IE10 – Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid 

Rubriek I.E. Andere financiële vaste activa 
Vermeerdering van verbinteniskrediet 

Vermeerdering van transactiekrediet 2017 
Verslag van de deputatie 

 
Op 20 juli 2016 ontving de dienst Welzijn en Gezondheid een brief van ABC cvba, 
Maatschappij voor sociale woningbouw tot aanpassing van het provinciaal 
aandeelhouderschap in de maatschappij. 
 
De toezichthouder van ABC cvba, Maatschappij voor sociale woningbouw merkt op 
dat door de omschakeling van Belgische Frank naar EURO en de daarbij horende 
herwaardering van het aandeel, de volstorting van het aandelenpakket niet meer 
aan de vooropgestelde 25% (cfr ART 398 van de wetgeving Vennootschappen) 
voldoet. 
 
Binnen het departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid is geen budget 
voorzien voor investeringen in deze financiële vaste activa, vandaar dat deze 
budgetwijziging aan uw raad moet worden voorgesteld. 
 
In dit verslag worden de financiële aanpassingen van het budget voor 2017 aan uw 
raad voorgelegd. 
 

1. Exploitatie Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandbeleid – Uitgaven.  
 
De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid 
(schema B2) worden verminderd met 37 EUR. Het gaat om uitgaven voor algemene 
werkingskosten onder de budgetsleutel 0909 / 61300000 (2017142081). 
 
In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 18 van 33 
BDS Bevorderen van welzijn en gezondheid van burgers 
AP Voeren van een impulsbeleid 
A Algemene werkingskosten Impulsbeleid 
 

2. Investeringsenveloppe Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid - Uitgaven. 
 
Voor de investeringsuitgaven van Beleidsdomein Welzijn, Economie en 
Plattelandsbeleid (schema B3) wordt een totaal van 37 EUR extra ingeschreven als 
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verbinteniskrediet onder de investeringsenveloppe IE10 – Welzijn, Economie en 
Plattelandsbeleid. Het gaat om roerende investeringen gerelateerd aan andere 
financiële vaste activa (ARK-code 28410000 = Andere aandelen: nog te storten 
bedragen) op de budgetsleutel 0629 / 28410000 (2017002683).  
Enkel het transactiekrediet voor 2017 wijzigt. 
 
In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 13 van 33 
PBDS Toepassen van een zuinig ruimtegebruik om tot een duurzame ruimte te 
komen 
AP Versterken Vlaams en lokaal woonbeleid 
A Wonen. We analyseren kritisch het huidige concept wonen om zo te komen tot 
een toekomstgericht integraal woonbeleid dat oog heeft voor sociale diversiteit. 
 
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 Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid bij het 
Exploitatiebudget – Uitgaven zijn er volgende wijzigingen: 
Vermindering van transactiekrediet 2017 met 37 EUR. 
 
Artikel 2: 
Onder het beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid bij het 
Investeringsbudget – Uitgaven en onder de Investeringsenveloppe IE10 – Welzijn, 
Economie en Plattelandsbeleid, Rubriek I.E. Andere financiële vaste activa – 
Uitgaven zijn er volgende wijzigingen: 
vermeerdering van transactiekrediet 2017 met 37 EUR. 
Het verbinteniskrediet wordt bijgevolg vermeerderd met 37 EUR. 
 
 
VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 
Voorlopig aangenomen. 
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Nr. 4/9 van de agenda 
 

Tweede reeks wijzigingen van 2017 
Verrekening kosten Europaweken in Kasteel d’Ursel. 

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget 
Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid. 

Exploitatiebudget – Uitgaven 
Vermindering van transactiekrediet 2017 

Beleidsdomein Vrije Tijd. Exploitatiebudget – Uitgaven 
Vermeerdering van transactiekrediet 2017. 

Verslag van de deputatie 
 
Sinds 2013 organiseert Europa Direct ‘de reizende Europaweken’ op provinciale 
locaties gespreid over het hele grondgebied van de provincie. Op deze manier 
kunnen de programma’s van de verschillende locaties en van Europa Direct elkaar 
inhoudelijk ook versterken. 
 
Zowel dienst Europa, waar Europa Direct deel van uitmaakt, als Kasteel d’Ursel zijn 
provinciale diensten. Tussen deze provinciale diensten is geen interne facturatie 
mogelijk. De financiële verrekening dient dus via een aanpassing aan het budget te 
gebeuren. Aangezien het hier gaat om een wijziging waarbij het saldo per 
beleidsdomein (departement) verandert, dient dit aan uw raad te worden 
voorgelegd. 
 
De Europaweken in Kasteel d’Ursel vinden plaats van 2 februari tot en met 
17 februari 2017. In totaal zijn er negen dagen waarop scholen op bezoek komen, 
wat neerkomt op 18x een Europasessie en 18x de Ontdekkingstocht in het kasteel. 
Het programma wil Europa Direct gratis houden voor de scholen. Daarom wordt de 
prijs van 18x de Ontdekkingstocht (18 x 75 EUR) doorgerekend aan de Dienst 
Europa. Ook de kost voor de huur van extra tafels (90,19 EUR) om de 
Europasessies ter plaatse mogelijk te maken, wordt doorgerekend. 
 
In dit verslag worden de financiële aanpassingen van het budget voor 2017 aan uw 
raad voorgelegd. 
 

1. Exploitatie Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid – 
Uitgaven. 

 
De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid 
(schema B2) worden verminderd met 1.440,19 EUR. Het gaat om uitgaven voor 
algemene werkingskosten onder de budgetsleutel 0150/61300000 (2017140635). 
 
In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 18 van 33 
BDS Optimaliseren van positie ten aanzien van Europa 
AP Versterken van positie van EU in de provincie Antwerpen 
A We zorgen voor een doorontwikkeling van de communicatie over (de provinciale 
rol bij) de Europese structuurfondsen en koppeling met de educatieve werking rond 
Europa. 
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2. Exploitatie Beleidsdomein Vrije Tijd – Uitgaven 
 
De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Vrije Tijd (schema B2) worden 
vermeerderd met 1.440,19 EUR. Het gaat op uitgaven voor algemene 
werkingskosten onder de budgetsleutel 2017/61300000/18/0680 (2017140791). 
 
In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 8 van 33 
PBDS Ontwikkelen en promoten van een laagdrempelig, kwaliteitsvol en 
bovenlokaal vrijetijdsaanbod. 
AP Realiseren van een publieksgericht vrijetijdsaanbod. 
A Kasteel d'Ursel. We laten het kasteel d'Ursel en haar domein beleven door 
inwoners en bezoekers van de provincie Antwerpen als een waardevol erfgoed op 
een veelzijdige en dynamische manier. 
 
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 Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid bij het 
Exploitatiebudget – Uitgaven zijn er volgende wijzigingen: 
vermindering van transactiekrediet 2017 met 1.440,19 EUR. 
 
Artikel 2: 
Onder het beleidsdomein Vrije Tijd bij het Exploitatiebudget – Uitgaven zijn er 
volgende wijzigingen: 
vermeerdering van transactiekrediet 2017 met 1.440,19 EUR. 
 
 
VOORZITTER.- De heer Merckx heeft het woord. 
 
De heer MERCKX.- Gelieve voor onze fractie een onthouding te noteren bij punt 4/2. 
 
Voorlopig aangenomen. 
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Nr. 4/10 van de agenda 
 

Budget 2017. Tweede reeks wijzigingen. 
Aanpassing van de dotaties van het autonoom 

Provinciebedrijf APB Sport (SPRT) en het extern 
Verzelfstandigde agentschap privaat 

met vzw-structuur EVAP Provinciaal Sport- en 
Recreatiedomein De Nekker (PSRN). Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 
 
Naar aanleiding van de tweede reeks wijzigingen aan het budget 2017 werd door 
de deputatie in zitting van 2 maart 2017 beslist tot het overhevelen van bepaalde 
kredieten van het provinciale budget naar het budget van de autonome 
provinciebedrijven (APB’s) en de extern verzelfstandigde agentschappen privaat 
met vzw-structuur (EVAP’s) of omgekeerd. 
 
In het provinciale budget worden de verminderingen respectievelijk 
vermeerderingen van de kredieten tegengewogen door het verhogen respectievelijk 
verlagen van de dotatie aan enkele provinciebedrijven in het initiële budget van 
2017. 
 
Het evenwicht van het budget blijft evenwel bewaard. 
 
De wijzigingen in de budgetten van de respectievelijk autonome provinciebedrijven 
en extern verzelfstandigde agentschappen privaat met vzw-structuur dienen 
voorgelegd te worden aan de provincieraad. 
 
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 194 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, 
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BESLUIT: 
Enig artikel: 
Goedgekeurd wordt de hierna volgende opsomming van kredietvermeerderingen 
en/of –verminderingen bij de tweede reeks wijzigingen aan het budget 2017 voor 
het autonoom provinciebedrijf APB Sport (SPRT) en het extern verzelfstandigde 
agentschap privaat met vzw-structuur EVAP Provinciaal Sport- en Recreatiedomein 
De Nekker (PSRN).  
 
 
VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 
Dan leg ik dit punt voor ter stemming en de stemming is geopend. 
 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
62 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
59 leden hebben ja gestemd; 
 3 leden hebben zich onthouden. 
 
Goedgekeurd met 59 stemmen ja, bij 3 onthoudingen. 
 
De VOORZITTER zegt dat er nog steeds technische problemen zijn zodat zijn ja-stem er 
niet doorkomt. 
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Nr. 4/11 van de agenda 
 

Tweede erratum. Budget 2017. 
Evenwicht na de tweede reeks wijzigingen. 

Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

 
Naar aanleiding van de tweede reeks wijzigingen aan het budget 2017 werd door 
de deputatie in zitting van 2 maart 2017 beslist tot het wijzigen van enkele 
kredieten op het budget voor het jaar 2017. Dit leidt tot volgende bedragen: 
 

 

   
    

Het evenwicht van het budget verslechtert.  
 
Vermits de onttrekkingen aan de OVV niet meer beschouwd mogen worden als 
budgettaire exploitatie-ontvangsten heeft dit tot een negatieve autofinancierings-
marge geleid in 2019 bij de opmaak van het Budget en Meerjarenplan 2017-2019. 
Artikel 14, 2° BVR BBC bepaalt echter dat een meerjarenplan met een negatieve 
autofinancieringsmarge in het laatste jaar van de financiële nota toch in evenwicht 
is als het bestuur aantoont dat de autofinancieringsmarge groter dan of gelijk aan 
nul zou zijn als de tijdelijke uitgaven, waarvoor het bestuur vóór 1 januari 2014 
specifieke reserves heeft aangelegd, niet worden meegeteld. 
Daarom werd in bovenstaand schema ter verduidelijking de herrekende 
autofinancieringsmarge opnieuw toegevoegd; hier wordt dus geen rekening 
gehouden met de tijdelijke uitgaven en wordt in 2019 een positieve 
autofinancieringsmarge bekomen. 
 
Daarnaast zijn in het schema BW3: Wijziging transactiekrediet investerings-
verrichtingen, kolom Overdracht van vorig boekjaar, de uitgaven voor 
89.421.614 EUR en de ontvangsten voor 12.482.925 EUR opgenomen. Dit zijn de 
gebudgetteerde investeringen uit vorige jaren die (nog) niet aangerekend zijn, en 
dus overgedragen zijn vanuit 2016 naar 2017. 
In het schema M2: De Staat van het financiële evenwicht is 76.940.111 EUR = 
89.421.614 EUR – 12.482.925 EUR opgenomen in de kolom wijziging budgetjaar 
2017, meerbepaald onder V. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar. De 
wijziging op deze lijn omvat de reeds opgenomen leningen ter financiering van deze 
overgedragen investeringen. 
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Volgende rapporten worden bijgevoegd ter goedkeuring van de tweede 
budgetwijziging: 
 

 
 
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 9 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, 
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BESLUIT: 
 
Enig artikel: 
Goedgekeurd wordt de hierna volgende opsomming van vermeerderingen en 
verminderingen van kredieten door de tweede reeks wijzigingen aan het budget 
2017. 
 
 
VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 
Dan leg ik dit punt voor ter stemming en de stemming is geopend. 
 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
64 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
44 leden hebben ja gestemd; 
13 leden hebben nee gestemd; 
 7 leden hebben zich onthouden. 
 
Goedgekeurd met 44 stemmen ja, bij 13 stemmen nee en 7 onthoudingen. 
 
De VOORZITTER zegt dat er nog steeds technische problemen zijn zodat zijn ja-stem er 
niet doorkomt. 
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Nr. 4/12 van de agenda 
 

Rapport tweede semester 2016 van de financieel beheerder 
aan de provincieraad. Artikels 161 en 162 van het provinciedecreet, 

rapport aan de provincieraad en deputatie over de thesaurietoestand, 
de liquiditeitsprognose, de beheerscontrole, de evolutie 

van de budgetten en de voorafgaande controle 
van de wettigheid en regelmatigheid van 

de voorgenomen verbintenissen. Kennisname. 
Verslag van de financieel beheerder 

 
Artikel 161 van het provinciedecreet, van kracht geworden op 01/12/2006, bepaalt: 
“De financieel beheerder rapporteert in volle onafhankelijkheid minstens éénmaal 
per jaar aan de provincieraad en de deputatie. 
Dat rapport omvat minstens een overzicht van de thesaurietoestand, de 
liquiditeitsprognose, de beheerscontrole, alsook de evolutie van de budgetten. 
De financieel beheerder stelt tegelijkertijd een afschrift ter beschikking aan de 
provinciegriffier en behalve in de gevallen voorzien in artikel 254, §4, aan de 
externe audit commissie bedoeld in dat artikel.” 
 
Artikel 162 van het provinciedecreet, van kracht geworden op 01/12/2006, bepaalt: 
“De financieel beheerder rapporteert in volle onafhankelijkheid minstens eenmaal 
per jaar aan de provincieraad over de uitvoering van zijn taak van voorafgaande 
controle van de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen. 
Hij stelt tegelijkertijd een afschrift van dat rapport ter beschikking aan de 
deputatie, de provinciegriffier en behalve in de gevallen voorzien in artikel 254, §4, 
aan de externe audit commissie, bedoeld in dat artikel.” 
 
Artikel 90 van het provinciedecreet, van kracht geworden op 01/12/2006, bepaalt: 
“De financieel beheerder staat in volle onafhankelijkheid in voor: 
1° de voorafgaande krediet en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van de 
provincie met budgettaire en financiële impact, overeenkomstig de voorwaarden, 
vastgesteld in titel IV; 
2° het debiteurenbeheer, inzonderheid de invordering van de fiscale en niet-fiscale 
ontvangsten. 
Met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale 
schuldvorderingen kan de financieel beheerder een dwangbevel uitvaardigen. 
Een dergelijk dwangbevel wordt betekend bij gerechtsdeurwaarderexploot. 
Met betrekking tot de vervulling van de opdrachten, bedoeld in dit artikel, 
rapporteert de financieel beheerder in volle onafhankelijkheid aan de deputatie en 
aan de provincieraad.” 
 
Voor alle rapporten, behalve het debiteurenbeheer, bepaalt het provinciedecreet in 
de artikels 161 en 162 de frequentie. 
 
In uitvoering van bovengenoemde artikels vindt U hieronder de verplichte 
rapporteringen. 
 
Van dit verslag heeft de deputatie, inclusief de provinciegriffier, kennis genomen in 
zitting van 2 maart 2017. 
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De provincieraad van Antwerpen, 
 
Gelet op de artikels 161 en 162 van het provinciedecreet waarin bepaald wordt aan 
welke rapporteringsverplichtingen de financieel beheerder onderworpen is; 
 
Gelet op het artikel 90, 2°, waarin voor de financieel beheerder de mogelijkheid 
opgenomen wordt om in volle onafhankelijkheid te rapporteren over het 
debiteurenbeheer zonder de frequentie te bepalen of op te leggen; 
 

BESLUIT: 
Artikel 1: 
De provincieraad van Antwerpen neemt kennis van het rapport van de financieel 
beheerder over de thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose, de beheerscontrole, 
de evolutie van de budgetten, de voorafgaande controle van de wettigheid en 
regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen betreffende het tweede 
semester van 2016. 
 
Artikel 2: 
Van dit verslag wordt een afschrift bezorgd aan het Rekenhof. 
 
Bijlagen: Verslag financieel beheerder 
 
 
VOORZITTER.- Dit is een kennisname. 
Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 
Kennis wordt genomen. 
 
 
VOORZITTER.- Ik stel voor de agendapunten 4/13 en 4/14 met één stemming af te 
handelen. De raad stemt ermee in. 
 

Nr. 4/13 van de agenda 
 

Provinciale overheidsopdrachten. Antwerpen. 
Onze-Lieve-Vrouwekathedraal. Restauratie. 
Fase 12 c: restauratie van het Schyvenorgel. 
Verrekening nr. 4 en verlenging contractuele 

uitvoeringstermijn. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

 
Uw raad keurde in vergadering van 28 februari 2013 het ontwerp goed voor 
fase 12 c: restauratie van het Schyvenorgel bij de restauratie van de Onze-Lieve-
Vrouwekathedraal te Antwerpen, opgemaakt door de ontwerper, bvba Steenmeijer 
Architecten te Antwerpen, en met de beperkte aanbesteding als wijze van gunnen. 
 
De kosten van deze werken werden geraamd op 1 237 041,00 EUR + 
259 778,61 EUR (21 % btw) = 1 496 819,61 EUR. 
 
In zitting van 6 februari 2014 besliste de deputatie deze werken te gunnen aan 
Orgelbau Schumacher GmbH te Eupen, voor een bedrag van 1 292 332,03 EUR 
(incl. btw). 

 232 



VERGADERING VAN 23 MAART 2017 

In zitting van 25 september 2014 besliste de deputatie goedkeuring te hechten aan 
verrekening nr. 1 van werken in meer voor een bedrag van 103 545,75 EUR 
(incl. btw). 
 
In zitting van 2 juli 2015 besliste de deputatie omwille van de hoogdringendheid 
goedkeuring te hechten aan verrekening nr. 2 met een bedrag in meer van 
75 572,97 EUR (incl. btw). 
 
In vergadering van 24 september 2015 werd aan uw raad verrekening nr. 2 ter 
kennisname voorgelegd. 
 
In vergadering van 24 maart 2016 besliste uw raad goedkeuring te hechten aan 
verrekening nr. 3 met een bedrag in meer van 51 321,12 EUR (incl. btw). 
 
Thans wordt verrekening nr. 4 voor goedkeuring voorgelegd, onder verwijzing naar 
de verantwoording vanwege de orgeldeskundige en de offerte van de 
opdrachtnemer, omvattende: 
 
  in meer 
- meerwerken roosters: 17 290,00 EUR 
- ophanging frontpijpen: 3 640,00 EUR 
- ophanging pedaalbalg 2 bijkomende rolgordijnen: 4 020,00 EUR 
- aanpassing balg Récit: 305,00 EUR 
- Barker machine aanpassing veren: 5 340,00 EUR 
- Totaal in meer: 30 595,00 EUR 
- 21% btw: 6 424,95 EUR 
- Algemeen totaal: 37 019,95 EUR 
 
Tevens wordt een verlenging van de contractuele uitvoeringstermijn van 
130 werkdagen voor goedkeuring aan uw raad voorgelegd, onder verwijzing naar 
het verzoek van de opdrachtnemer dd. 13 februari 2017. 
 
De ontwerper adviseert in zijn verantwoording om deze verlenging goed te keuren. 
 
Voornoemde offerte en brief van de opdrachtnemer en verantwoording van de 
orgeldeskundige en ontwerper zijn digitaal beschikbaar. 
 
De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 2 maart 2017. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 
Gelet op het besluit van de provincieraad, genomen in vergadering van 26 april 
2012, betreffende de vaststelling van de opdrachten die als opdrachten van 
dagelijks bestuur worden beschouwd in de zin van artikel 43.§2.9° en 11° van het 
provinciedecreet; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 

BESLUIT: 
Artikel 1: 
De provincieraad keurt de werken in meer goed ten bedrage van 37 019,95 EUR 
(incl. btw), opgenomen in verrekening nr. 4 voor fase 12 c: restauratie van het 
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Schyvenorgel bij de restauratie van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal te Antwerpen, 
opgedragen aan Orgelbau Schumacher GmbH te Eupen. 
 
Artikel 2: 
De provincieraad keurt bij deze opdracht een verlenging van de contractuele 
uitvoeringstermijn van 130 werkdagen goed. 
 
 
VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 
 

Nr. 4/14 van de agenda 
 

Provinciale overheidsopdrachten. 
Antwerpen/Deurne. Kasteel Rivierenhof. 

Dringende instandhoudingswerken: luiken. 
Ontwerp. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

 
In de meerjarenplanning werd krediet voorzien voor de dringende 
instandhoudingswerken aan de luiken van het kasteel Rivierenhof te Deurne, 
Antwerpen. 
 
Aan uw raad wordt thans het ontwerp voor deze werken voorgelegd, opgemaakt 
door bvba Erfgoed & Visie te Malle, en omvattende bijzonder bestek, gedetailleerde 
en samenvattende opmeting, kostenraming en plannen. 
 
Het ontwerp voorziet in het restaureren van de (thans afgenomen en in depot 
gestockeerde) buitenluiken van het kasteel Rivierenhof. Het houtwerk wordt waar 
nodig hersteld, het hang- en sluitwerk wordt terug functioneel gemaakt en de 
luiken worden opnieuw geschilderd. Luiken die te erg beschadigd zijn, zullen 
worden vervangen door nieuwe - exact naar bestaand model nagemaakte - luiken. 
Na restauratie worden de luiken teruggeplaatst in situ. 
 
De kosten van deze werken worden geraamd op 145 122,40 EUR + 30 475,70 EUR 
(21 % btw) = 175 598,10 EUR. 
 
De deputatie stelt voor om voornoemd ontwerp goed te keuren en als wijze van 
gunnen van de werken de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 
bekendmaking vast te stellen, in toepassing van artikel 26.§2.1°.d) van de wet 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten 
van 15 juni 2006 en artikel 105.§2.1° van het koninklijk besluit plaatsing 
overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 2011. 
 
Het ontwerp is digitaal beschikbaar. 
 
De deputatie keurde dit verslag in zitting van 2 maart 2017 goed. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 
Gelet op de inschrijving van krediet in de meerjarenplanning voor de dringende 
instandhoudingswerken aan de luiken van het kasteel Rivierenhof te Deurne, 
Antwerpen; 
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Gelet op artikel 43.§2.11° van het provinciedecreet; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 

BESLUIT: 
 
Enig artikel: 
De provincieraad hecht goedkeuring aan het ontwerp voor de dringende 
instandhoudingswerken aan de luiken van het kasteel Rivierenhof te Deurne, 
Antwerpen, opgemaakt door bvba Erfgoed & Visie te Malle, en stelt in toepassing 
van artikel 26.§2.1°.d) van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 
voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 en artikel 105.§2.1° van het 
koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 2011 
als wijze van gunnen van deze werken de vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met bekendmaking vast. 
 
 
VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 
Dan leg ik de punten 4/13 en 4/14 samen voor ter stemming en de stemming is geopend. 
 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
64 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
64 leden hebben ja gestemd. 
 
De agendapunten 4/13 en 4/14 worden goedgekeurd met 64 stemmen ja. 
 
Bij de VOORZITTER zijn er nog steeds technische problemen zodat zijn ja-stem er niet 
doorkomt. 
 
 
VOORZITTER.- Ik stel voor de agendapunten 4/15, 4/16 en 4/17 met één stemming af te 
handelen. De raad stemt ermee in. 
 

Nr. 4/15 van de agenda 
 

Vastgoed. Aartselaar. Wullebeek (A.6.01). 
Aanleg van een retentiebekken (RUP De Reukens). 

Onteigeningsplan. Definitieve goedkeuring. 
Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 
 
Op 22 september keurde de provincieraad het onteigeningsplan goed voor de 
aanleg van een retentiebekken langs de Wullebeek in Aartselaar. 
 
Op 6 oktober 2016 werd het dossier naar de gemeente Aartselaar verzonden met 
de vraag een openbaar onderzoek te organiseren. Dit onderzoek liep van 
31 oktober tot en met 15 november 2016 en leverde geen bezwaarschriften op; 
bijgevolg wordt het nu voor definitieve goedkeuring voorgelegd. 
 
Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 2 maart 2017.  
Het dossier wordt digitaal bijgevoegd. 
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De provincieraad van Antwerpen, 
 
Gelet op het ontwerp voor de aanleg van een retentiezone langs de Wullebeek in 
Aartselaar voor het oplossen van de wateroverlast ter hoogte van de 
Woonboulevard in Schelle en Aartselaar; 
 
Overwegende dat voor het realiseren van de retentiezone een laatste 
grondverwerving nodig is; 
 
Gelet op het voorgelegde onteigeningsplan; 
 
Gelet op de motivatie ter verantwoording van het openbaar nut, de noodzaak en de 
hoogdringendheid van de onteigening; 
 
Gelet op de schatting; 
 
Gelet op artikel 11 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal 
waterbeleid; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011 inzake 
onteigeningen ten algemenen nutte ten behoeve van de gemeenten, de provincies, 
de autonome gemeentebedrijven, de autonome provinciebedrijven, de OCMW’s, de 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de provinciale 
ontwikkelingsmaatschappijen; 
 
Gelet op de wet van 27 mei 1870 houdende vereenvoudiging van de 
administratieve vormvereisten inzake onteigeningen ten openbare nutte; 
 
Gelet op de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende 
omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte; 
 
Gelet op de bepalingen van het Provinciedecreet van 9 december 2005, en meer 
bepaald artikel 42, §1; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 

BESLUIT: 
Artikel 1: 
Het onteigeningsplan van 30 juni 2016, opgemaakt door landmeter-expert Johan 
Arnauw, met plannummer 1/1 en precadnummer 11372-10133, voor 2 innemingen 
in Aartselaar, kadastraal gekend als: 
 
 - Aartselaar, 2de afdeling, sectie D, nr. 52, 16.332 m² groot volgens meting 
 - Aartselaar, 2de afdeling, sectie D, nr. 46a/deel, 1.143 m² groot volgens meting 
 
voor in totaal 17.475 m² grond, wordt definitief goedgekeurd. 
 
Artikel 2: 
De provincieraad hecht goedkeuring aan de motivatie ter verantwoording van het 
openbaar nut, de noodzaak en de hoogdringendheid van de onteigening: 
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1° het openbaar nut: 
 
“Op de grens met Aartselaar, tussen de Halfstraat en de A12 in Schelle, 
overstroomt de Wullebeek zeer regelmatig (1998, 2010, 2016). Hierbij komen de 
Halfstraat, de sportwinkel Decathlon en de aanpalende tuinen en woningen van de 
woonwijk ten zuiden van de Wullebeek onder water te staan, zoals recent nog op 
15 januari 2016. Dergelijke stortbuien komen normaal om de 20 jaar voor, maar 
gevreesd wordt dat de frequentie zal toenemen. 
Langsheen de Wullebeek heeft de provincie Antwerpen reeds tal van maatregelen 
getroffen om wateroverlast te vermijden, zoals de bouw van een nieuw 
pompstation aan de monding met de Rupel, de vervanging van een te kleine koker 
onder de Provinciale Steenweg in Niel, de uitbraak van een overwelving ter hoogte 
van de A12 met een nieuw vuilrooster, en als laatste een overstromingsgebied 
tussen de Koekoekstraat en Tuinlei in Schelle. 
Deze bovenvermelde maatregelen zorgen ervoor dat de wateroverlast bestreden 
wordt in het stroomafwaarts gedeelte van de Wullebeek, maar ze hebben geen 
effect op het gedeelte van de Wullebeek stroomopwaarts van de A12. 
Daarvoor moet volgens een hydraulische studie van het studiebureau Technum een 
gecontroleerd overstromingsgebied aangelegd worden net stroomopwaarts van de 
Halfstraat.” 
 
2° de noodzaak: 
 
“Aangezien stroomafwaarts van de Halfstraat de vallei van de Wullebeek volledig 
volgebouwd is (zone tussen A12 en Halfstraat, met aan de linkeroever een 
woonwijk en aan de rechteroever de Woonboulevard met tal van winkels), is de 
enige mogelijkheid om nog een waterbuffering te voorzien op de enkele resterende 
open plaatsen stroomopwaarts van de Halfstraat. Het effect van een 
overstromingsgebied is namelijk het grootst als het zo dicht mogelijk gelegen is bij 
het gebied dat gevrijwaard dient te worden van wateroverlast. Het gebied dat nu 
voorzien wordt als overstromingsgebied komt nu reeds regelmatig onder water te 
staan, maar zou mits verdere inrichting nog veel meer water kunnen bufferen. 
Bij het ontwerp voor het retentiebekken werd zoveel mogelijk rekening gehouden 
met de grens van de bestaande privé percelen, om zo weinig mogelijk te moeten 
onteigenen. Dit gebied is aangeduid als overstromingsgebied binnen het 
goedgekeurde gemeentelijke Ruimtelijk Uitvoerings Plan ‘De Reukens’ in Aartselaar. 
Alle voor de aanleg van het overstromingsgebied noodzakelijke percelen zijn reeds 
minnelijk verworven door het Agentschap Natuur en Bos en door de gemeente 
Aartselaar, met uitzondering van de twee in dit onteigeningsplan voorziene percelen 
52 en 46a (slechts gedeeltelijk te verwerven).” 
 
3° de hoogdringendheid: 
 
“De regelmatige en steeds vaker optredende wateroverlast tussen de Halfstraat en 
de A12 vormt een aanwijzing dat elke meer extreme vorm van neerslag zal leiden 
tot het verderzetten van de wateroverlast naar de aanpalende handelsgebouwen en 
woonwijk. Omdat er een permanent risico is op aanzienlijke overstromingen, kan 
deze dreigende situatie enkel opgelost met een dringende aanleg van het 
overstromingsgebied.” 
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Artikel 3: 
Aan de bevoegde gemeenschapsminister wordt machtiging tot onteigening voor 
openbaar nut gevraagd voor de innemingen aangeduid op het onder artikel 1 
vermelde onteigeningsplan met toepassing van de procedure bij hoogdringende 
omstandigheden zoals bepaald in de wet van 26 juli 1962. 
 
 
VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 
 

Nr. 4/16 van de agenda 
 

Vastgoed. Antwerpen. Laarbeek (A.S.07). 
Burchtse Weel. Verwerving pompstation en wachtbekken. 

Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

 
Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) is eigenaar van een 
waterbufferruimte en pompstation in Antwerpen (vlak naast de grens met 
Zwijndrecht), gelegen tussen de Laarbeek en het Gecontroleerd 
Overstromingsgebied (GOG) Burchtse Weel. Zowel de provincie Antwerpen als BAM 
zijn vragende partij om de gronden van dit bufferbekken en het pompstation over 
te dragen naar de provincie Antwerpen. 
 
Het watersysteem in Zwijndrecht is immers door de eeuwen heen zwaar aangepast 
door de mens. Daardoor wordt de gemeente nu voornamelijk ontwaterd via de 
Laarbeek, een provinciale waterloop van 2e categorie. De Laarbeek mondt nu uit op 
het GOG Burchtse Weel. De vlotte ontwatering van de Laarbeek is essentieel voor 
de waterveiligheid van het centrum van Zwijndrecht. Bij hevige neerslag in 
combinatie met hoogtij of stormtij kan de Laarbeek niet voldoende snel gravitair 
uitwateren. Verpompen is dan noodzakelijk om schade te voorkomen. De 
bufferruimte van de Burchtse Weel voor het pompstation is noodzakelijk om de 
inkomende pieken af te vlakken waardoor de benodigde pompcapaciteit efficiënter 
ingezet kan worden. Als dusdanig zijn de buffervijver van de Burchtse Weel en het 
pompstation twee onmisbare schakels in de afwatering van een waterloop van 
2e categorie. 
 
Met het oog op het blijvend garanderen van de afwatering is het aangewezen dat 
de provincie dit systeem overneemt van de BAM, iets waar de BAM ook vragende 
partij voor is, vermits waterbeheer niet tot hun corebusiness behoort. De over te 
dragen gronden met pompstation betreffen de loten C, D, E en F van bijgevoegd 
opmetingsplan (54.074,28 m² in totaal). 
 
Daarnaast is er enkele jaren geleden, toen BAM de betrokken gronden verwierf van 
het Vlaams Gewest, een notariële vergissing gebeurd in die zin dat het eigendom 
van de bedding van de Laarbeek, een waterloop van 2e categorie waarop bijgevolg 
een vermoeden van eigendom voor de provincie op rust, mee opgenomen werd in 
de overdrachtsakte aan BAM zonder dat de provincie Antwerpen hierbij betrokken 
werd. Met huidige overdracht krijgen we de kans om dit recht te zetten en de 
(intussen hertekende) bedding van de Laarbeek ten noorden van het bufferbekken 
tot aan de autostrade terug over te dragen aan de provincie Antwerpen. Het gaat 
hier om lot A en lot B van bijgevoegd opmetingsplan (9.330,49 m² in totaal). 
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De overdracht van de gronden en het pompstation gebeurt om niet. Om goed tot 
bij het bufferbekken en het pompstation te geraken wordt ook een 
erfdienstbaarheid op de gronden van BAM gecreëerd. 
 
Gelet op bovenstaande stelt de deputatie voor om akkoord te gaan met de 
verwerving om niet van een bufferbekken en pompstation, gelegen naast de 
Laarbeek te Antwerpen, met bijhorende erfdienstbaarheid van overgang, zoals 
afgebeeld op bijgevoegd opmetingsplan, opgemaakt door landmeter-expert Bart 
Palmers dd. 20 januari 2017. 
 
De bijlage is digitaal beschikbaar. 
 
De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 2 maart 2017. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 
Gelet op waterproblematiek in Zwijndrecht; 
 
Gelet op het feit dat de provincie Antwerpen de meest gerede partij is om het 
bufferbekken met pompstation naast de Laarbeek, waterloop van 2e categorie, te 
beheren; 
 
Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 

BESLUIT: 
Artikel 1: 
Onder verklaring dat de transactie wordt aangegaan voor openbaar nut, met name 
voor het beheer van een bufferbekken met pompstation langs de Laarbeek te 
Antwerpen, wordt machtiging verleend tot verwerving om niet jegens de 
Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel van gronden met pompstation, zoals 
afgebeeld als loten A, B, C, D, E en F van het opmetingsplan, opgemaakt door 
landmeter-expert Bart Palmers dd. 20 januari 2017. 
 
Artikel 2: 
Onder verklaring dat de transactie wordt aangegaan voor openbaar nut, wordt 
machtiging verleend tot verkrijging van een erfdienstbaarheid van overgang voor 
toegang de eigendommen vermeld in artikel 1, zoals afgebeeld op het 
opmetingsplan, opgemaakt door landmeter-expert Bart Palmers dd. 20 januari 
2017. 
 
 
VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
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Nr. 4/17 van de agenda 
 

Vastgoed. Antwerpen. Veldstraat 36. 
Minnelijke beëindiging erfpacht. Verkoop. 

Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

 
Inleiding 
 
De provincie Antwerpen kreeg de vraag van het SVK Antwerpen om de 
erfpachtovereenkomst voor de woning voor sociale huisvesting aan de 
Veldstraat 36 te Antwerpen, in minnelijk overleg vroegtijdig te beëindigen. 
Hoofdreden hiervoor is dat de renovatiekost waar het SVK Antwerpen nu voor staat 
te hoog is om te dragen.  
 
Juridisch gezien is het mogelijk de erfpacht vroegtijdig in onderling overleg te 
beëindigen. Het is echter geen éénzijdig recht van de erfpachter. Volgens de 
erfpachtovereenkomst is de einddatum van de erfpacht 26 juli 2049. U vindt de 
volledige erfpachtovereenkomst digitaal bijgevoegd. 
 
Uitgangspunt is dat indien de provincie Antwerpen goedkeuring geeft om de 
erfpacht voor een bepaald gebouw minnelijk te beëindigen vóór het einde van de 
contractuele termijn, de provincie Antwerpen hier geen financieel nadeel van 
ondervindt. 
 
Voorstel procedure en vergoeding 
 
In casu is aan het SVK Antwerpen als voorwaarde voor beëindiging van de erfpacht 
de betaling van een vergoeding van 6456,47 euro voorgesteld. Deze vergoeding 
werd berekend op basis van een percentage van de geïndexeerde aankoopprijs min 
de schattingsprijs (schattingsverslag is digitaal bijgevoegd). Principe van dit 
voorstel van ontradingsvergoeding is dat enkel de erfpachter die het gebouw 
gerenoveerd heeft, zoals bepaald in de erfpachtovereenkomst, en/of goed 
onderhouden heeft deze vergoeding niet moet betalen. Op dezelfde manier werden 
recent de erfpachten voor 2 woningen met het OCMW van Puurs in minnelijk 
overleg beëindigd. 
 
Het SVK Antwerpen ging akkoord met de minnelijke beëindiging van de 
erfpachtovereenkomst voor de woning Veldstraat 36 te Antwerpen mits betaling 
van een vergoeding van 6456,47 EUR aan de provincie Antwerpen. 
 
Na beëindiging van de erfpachtovereenkomst komt het gebouw leeg te staan en 
kan de provincie Antwerpen dit gebouw verkopen. 
 

Verkoop met Covast-procedure 
 
Voorstel is om de verkoopprocedure via een online-biedingssysteem te laten 
begeleiden door Covast cvba, waar de provincie al mee heeft samengewerkt en 
waarmee goede resultaten werden behaald. 
 
Om de samenwerking met Covast vast te leggen moet een “projectovereenkomst” 
opgesteld worden waarin de samenwerking met Covast en de biedingsprocedure 
vastgelegd worden.  
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De “Covast-procedure” en bepalingen over de projectovereenkomst vindt u digitaal 
bijgevoegd. 
 
Conclusie 
 
De deputatie stelt voor om de erfpacht met SVK Antwerpen voor het pand 
Veldstraat 36 Te Antwerpen met wederzijds akkoord te beëindigen mits betaling 
aan de provincie Antwerpen van een vergoeding van 6456,47 EUR en daarna het 
pand te verkopen via de Covast-procedure aan minimum de schattingsprijs. 
 
De bijlagen zijn digitaal beschikbaar. 
 
De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 2 maart 2017. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 
Gelet op de erfpachtovereenkomst verleden voor notaris Van Roosbroeck te 
Merksem dd. 27 juli 1999 aangaande het pand Veldstraat 36 te Antwerpen; 
 
Gelet op de vraag van SVK Antwerpen om deze erfpacht in onderling overleg 
vroegtijdig te beëindigen; 
 
Gelet op de schatting; 
 
Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 

BESLUIT: 
Artikel 1: 
De provincieraad verleent machtiging om de erfpachtovereenkomst tussen vzw SVK 
Antwerpen en de Provincie Antwerpen aangaande het pand Veldstraat 36 te 
Antwerpen, vastgesteld bij akte verleden voor notaris Van Roosbroeck te Merksem 
dd. 27 juli 1999, met wederzijds akkoord te beëindigen, op voorwaarde van 
betaling door SVK Antwerpen aan de provincie Antwerpen van een vergoeding van 
6456,47 euro. 
 
Artikel 2: 
De provincieraad verleent machtiging om – na beëindiging van de erfpacht – over 
te gaan tot de verkoop van het pand vernoemd in artikel 1, onder voorbehoud dat 
bij de verkoop minimum de schattingsprijs wordt gehaald. 
 
Artikel 3: 
De provincieraad hecht goedkeuring aan de “Covast-procedure”, en machtigt het 
departement Logistiek van de provincie Antwerpen om voor huidige verkoop een 
projectovereenkomst met Covast cvba af te sluiten. 
 
 
VOORZITTER.- Mevrouw Naert heeft het woord. 
 
Mevrouw NAERT.- Ik wil voor ons een onthouding melden bij het punt 4/17. 
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VOORZITTER.- Zijn daar nog tussenkomsten over? Geen. 
 
Dan leg ik de punten 4/15, 4/16 en 4/17 samen voor ter stemming en de stemming is 
geopend. 
 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
64 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
63 leden hebben ja gestemd; 
 1 lid heeft zich onthouden. 
 
De agendapunten 4/15, 4/16 en 4/17 worden goedgekeurd met 63 stemmen ja, bij 
1 onthouding 
 
VOORZITTER.- Bij punt 4/1 moet er nog een onthouding genoteerd worden voor mevrouw 
Michielsen. 
 
Bij de VOORZITTER zijn er nog steeds technische problemen zodat zijn ja-stem er niet 
doorkomt. 
 
 
VOORZITTER.- Ik stel voor de agendapunten 4/19 en 4/20 met één stemming af te 
handelen. De raad stemt ermee in. 
 

Nr. 4/19 van de agenda 
 

Vastgoed. Mol. Scheppelijke Nete (A.7.29.5). 
Aanleg van een retentiebekken (deel 1). 

Laatste reeks grondaankopen. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

 
Op 17 oktober 2014 trad het PRUP ’overstromingsgebied Scheppelijke Nete’ in 
werking. Eén van de acties die samenhangen met dit PRUP is de aanleg van een 
retentiebekken voor de waterloop “Scheppelijke Nete” in Mol. Hiervoor dienden 
verschillende gronden in Mol verworven te worden. 
 
Beslist werd om te werken met 2 onteigeningsplannen. Het onteigeningsplan 
“Aanleg retentiebekken langs de Scheppelijke Nete (deel 1)” had betrekking op de 
kadastrale percelen die volledig verworven moesten worden; het onteigeningsplan 
“Aanleg retentiebekken langs de Scheppelijke Nete (deel 2)” had betrekking op 
percelen die slechts gedeeltelijk verworven moesten worden. 
 
Alle innemingen van deel 1 werden ondertussen aan de provincieraad voorgelegd, 
met uitzondering van innemingen 1 en 5, samen 44 m² groot en eigendom van het 
Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid. 
 
De vraag tot verkoop van die percelen werd met brieven van 3 januari 2013 en 
5 juli 2013 aan AWV gesteld, en het dossier zou overgemaakt worden aan de 
afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid. 
Pas op 16 januari 2017 ontving het team Vastgoed een ontwerpakte vanwege de 
afdeling Vastgoedtransacties. 
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Omdat de provincie nog niet eerder de instemming van AWV met de verkoop van 
hun percelen had ontvangen, moet deze aankoop nog aan de provincieraad worden 
voorgelegd. 
 
De waarde van de 2 innemingen - tevens de aankoopprijs - bedraagt volgens de 
schatting van de afdeling Vastgoedtransacties 215,00 EUR; de innemingen zijn 
gelegen in agrarisch gebied. 
 
De betaling kan evenwel niet geschieden volgens de algemene koopvoorwaarden 
van de provincie. Ondanks de vraag hiertoe vanuit het team Vastgoed houdt AWV 
vast aan een voorafgaande betaling. 
Het team Vastgoed stelt voor om voor deze aankoop artikel 1 van de algemene 
voorwaarden te vervangen door volgende formulering: “De prijs is betaalbaar op de 
derdenrekening van de afdeling Vastgoedtransacties vóór het verlijden van de 
akte.”. 
 
De bodemattesten zijn blanco. 
 
Krediet is voorzien in het budget. 
 
De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 2 maart 2017. 
 
De bijlagen zijn digitaal beschikbaar. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 
Gelet op het onteigeningsplan van 20 februari 2013 voor de aanleg van een 
overstromingsgebied langs de Scheppelijke Nete in Mol waaraan de provincieraad 
op 28 maart 2013 voorlopige goedkeuring hechtte; 
 
Gelet op de instemming van AWV met de verkoop; 
 
Gelet op de bodemattesten; 
 
Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 

BESLUIT: 
Artikel 1: 
Onder verklaring dat de verwerving gebeurt voor openbaar nut, met name voor de 
aanleg van een retentiebekken langs de Scheppelijke Nete, wordt machtiging 
gegeven tot de aankoop van innemingen 1 en 5 van het onteigeningsplan van 
20 februari 2013, ten kadaster gekend als Mol, 1ste afdeling, sectie G, nummer 
546a, groot 27 m² en als Mol, 1ste afdeling, sectie G, nummer 564m, groot 17 m², 
beide eigendom van het Agentschap Wegen en Verkeer van het Vlaams gewest, 
voor de prijs van 215,00 EUR, alle vergoedingen inbegrepen. 
 
Artikel 2: 
De aankoopsom is betaalbaar op de derdenrekening van de afdeling 
Vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid vóór het verlijden van de akte. 
 
 
VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
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Nr. 4/20 van de agenda 
 

Vastgoed. Zoersel. Trappistenbeek (A.3.21.4). 
Aanleg overstromingsgebied ‘Kwikaard’. 

Aankoop privé-percelen. Tweede reeks grondaankopen. 
Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 
 
In vergadering van 22 september 2016 keurde de provincieraad het 
onteigeningsplan goed voor de aankoop van privé-percelen voor de aanleg van het 
overstromingsgebied ‘Kwikaard’ langs de Trappistenbeek in Zoersel. 
 
Na onderhandelingen kunnen de laatste verkoopbeloften voor innemingen 1, 2, 8, 
9, 10 en 11 worden voorgelegd. 
 
De innemingen zijn gelegen in natuurgebied (383a) en in landschappelijk waardevol 
agrarisch gebied (325, 326a, 333f, 386a en 387). 
 
Bovenop de grondwaarde bekomen de verkopers nog de bij de onteigening 
gebruikelijke wederbeleggingsvergoeding en wachtintrest, en een vergoeding voor 
opstanden (zoals afsluitingen, beplantingen,…). 
 
Het totaalbedrag voor de aankoop van deze innemingen bedraagt 34.124,17 EUR. 
 
Voor de verwerving van innemingen 1, 2 en 8, eigendom van de consorten Keysers 
en kadastraal gekend als Zoersel, 3de afdeling/DL Brecht 2, sectie I, nummers 
326/deel (588 m²), 325/deel (276 m²) en 333f/deel (1.247 m²) wordt volgende 
bijzondere voorwaarde opgenomen in de akte: 
 - De provincie zorgt voor afwatering van perceel 333f. 
Tevens werd volgende afspraak gemaakt: 
 - Er wordt, na de werken, tussen de provincie Antwerpen en de consorten 

Keysers voor het beschikbare deel van percelen 337b en 340b - eigendom van 
de provincie - een gebruiksovereenkomst voor extensieve begrazing en/of 
gebruik als hooiland afgesloten voor 10 jaar (eventueel verlengbaar). De 
toegang vanuit perceel 333f tot deze percelen wordt hierbij gegarandeerd. Het 
gebruik is kosteloos. 

 
Voor de verwerving van inneming 9, eigendom van de nv IMVAP en kadastraal 
gekend als Zoersel, 3de afdeling/DL Brecht 2, sectie I, nummer 383a/deel 
(158 m²), en van innemingen 10 en 11, eigendom van de NV Marescroon en 
kadastraal gekend als Zoersel, 3de afdeling/DL Brecht 2, sectie I nummers 
386a/deel (371 m²) en 387/deel (1.452 m²) werd een bijkomende afspraak 
gemaakt. 
 
De heer Bart Sebrechts, CEO van zowel de nv IMVAP als de nv Marescroon, heeft 
een mondelinge overeenkomst met de jachtvereniging vzw Wildbeheereenheid De 
Schijnvallei - waarvan hij zelf lid is - die deze vereniging toelaat om op zijn gronden 
te jagen. Hij stelde de continuering van deze overeenkomst als conditio sine qua 
non voor de verkoop van innemingen 9, 10 en 11 aan de provincie. 
 
Normaliter laat de provincie geen jacht toe op haar eigendommen. In overleg met 
de dienst Integraal Waterbeleid werd geoordeeld dat in dit geval een uitzondering 
kan worden gemaakt omdat de drie innemingen alle stroken grond van zo’n 10 m 
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breed betreffen die gelegen zijn aan de rand van de andere eigendommen van 
voornoemde firma’s. Op die andere gronden zal nog altijd gejaagd worden 
waardoor een eventueel jachtverbod op onze grondstroken eigenlijk weinig verschil 
maakt. 
Wel wordt voorgesteld om de mondelinge overeenkomst te formaliseren in een 
jachtpachtovereenkomst. 
 
De voorgelegde overeenkomst voorziet een jachtrecht met een duurtijd van 
vijf jaar, daarna jaarlijks stilzwijgend verlengbaar en opzegbaar door beide partijen 
mits aangetekend schrijven en inachtname van een opzegtermijn van 1 jaar. 
De vzw Wildbeheereenheid De Schijnvallei dient haar jachtrecht uit te oefenen 
binnen de geldende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen. Bij 
inbreuken op deze overeenkomst, op de geldende jachtreglementering of op de 
algemene wettelijke bepalingen, kan de overeenkomst eenzijdig ontbonden worden. 
 
De innemingen zijn niet verpacht. 
 
De bodemattesten zijn blanco. 
 
Krediet is voorzien in het budget. 
 
De bijlagen zijn digitaal beschikbaar. 
 
De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 2 maart 2017. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 

Gelet op het ontwerp voor de aanleg van een overstromingsgebied langs de 
Trappistenbeek in Zoersel voor het oplossen van de wateroverlast in de regio 
Zoersel; 
 
Gelet op het goedgekeurde onteigeningsplan; 
 
Gelet op de schatting; 
 
Gelet op de verkoopbeloften; 
 
Gelet op de bodemattesten; 
 
Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 

BESLUIT: 
Artikel 1: 
Onder verklaring dat de verwerving gebeurt voor openbaar nut, met name voor de 
aanleg van het overstromingsgebied ‘Kwikaard’ langs de Trappistenbeek in Zoersel, 
wordt machtiging verleend tot de aankoop van de hierna volgende innemingen van 
het onteigeningsplan, zoals voorlopig goedgekeurd door de provincieraad in 
vergadering van 22 september 2016: 
 
 - Innemingen 1, 2 en 8, ten kadaster gekend als Zoersel, 3de afdeling/DL Brecht 

2, sectie I, nummers 326a/deel, 325/deel en 333f/deel, samen 2.111 m² groot 
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en eigendom van de consorten Keysers, voor de prijs van 18.018,62 EUR, alle 
vergoedingen inbegrepen; 

 
 - Inneming 9, ten kadaster gekend als Zoersel, 3de afdeling/DL Brecht 2, sectie 

I, nummer 383a/deel, groot 158 m² en eigendom van de nv IMVAP, voor de 
prijs van 750,28 EUR, alle vergoedingen inbegrepen; 

 
 - Innemingen 10 en 11, ten kadaster gekend als Zoersel, 3de afdeling/DL Brecht 

2, sectie I, nummers 386a/deel en 387/deel, samen 1.823 m² groot en 
eigendom van de nv Marescroon, voor de prijs van 15.355,27 EUR, alle 
vergoedingen inbegrepen. 

 
Artikel 2: 
Voor de verwerving van innemingen 1, 2 en 8 wordt volgende bijzondere 
voorwaarde opgenomen in de akte: 
De provincie zorgt voor afwatering van perceel 333f. 
 
Artikel 3: 
Voor de verwerving van innemingen 1, 2 en 8 wordt, na de werken, tussen de 
provincie Antwerpen en de consorten Keysers voor het beschikbare deel van 
percelen 337b en 340b een gebruiksovereenkomst voor extensieve begrazing en/of 
gebruik als hooiland afgesloten voor 10 jaar (eventueel verlengbaar). De toegang 
vanuit perceel 333f tot deze percelen wordt hierbij gegarandeerd. Het gebruik is 
kosteloos. 
 
Artikel 4: 
Voor de verwerving van innemingen 9, 10 en 11 wordt met de 
vzw Wildbeheereenheid De Schijnvallei een jachtpachtovereenkomst afgesloten. 
 
 
VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 
Dan leg ik de punten 4/19 en 4/20 samen voor ter stemming en de stemming is geopend. 
 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
64 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
64 leden hebben ja gestemd. 
 
De agendapunten 4/19 en 4/20 worden goedgekeurd met 64 stemmen ja. 
 
Bij de VOORZITTER zijn er nog steeds technische problemen zodat zijn ja-stem er niet 
doorkomt. 
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6. Energie, communicatie en ICT 
 

Nr. 6/1 van de agenda 
 

Provinciale Overheidsopdrachten. 
Toepassing art. 43 §2 11° van het provinciedecreet. 

Deelname aan raamovereenkomst reproductiemateriaal 
van de provincie Vlaams-Brabant. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 
 
De huidige raamovereenkomst voor levering en onderhoud van multifunctionals en 
printers loopt in september 2017 ten einde. In voorbereiding van een nieuwe 
raamovereenkomst verdiepte het departement ICT (DICT) zich in 2016 in deze 
markt via een gepubliceerde marktbevraging (RFI). 
 
Vanuit de RFI zijn de noden en verwachting van Provincie Antwerpen duidelijker 
geformuleerd en afgestemd op wat de markt aanbiedt. Er is ook geconcludeerd dat 
een huurformule de voorkeur heeft boven een koopformule omwille van de 
flexibiliteit. 
 
Provincie Antwerpen heeft volgende behoeftes: hardware (multifunctionals, 
printers), onderhoud en ondersteuning op deze hardware, beheers software en 
rapporteringssystemen, ondersteuning op deze software en vaste klikprijzen (vaste 
kosten per afdruk). 
 
De provincie Vlaams-Brabant heeft in 2016 een raamovereenkomst afgesloten met 
de firma Ricoh Belgium, waarbij het optreedt als een opdrachtencentrale voor de 
andere Vlaamse provincies. DICT stelt voor om hierbij aan te sluiten aangezien 
deze raamovereenkomst voor 100% tegemoet komt aan de noden en 
verwachtingen van Provincie Antwerpen. 
 
Deze raamovereenkomst kwam tot stand na een overheidsopdracht via een 
onderhandelingsprocedure met (Europese) bekendmaking. Het bestek werd door de 
provincieraad van de provincie Vlaams-Brabant goedgekeurd op 27 oktober 2015. 
In dit bestek werden volgende gunningscriteria opgenomen: prijs (50%), kwaliteit 
van het aanbod (40%) en duurzaamheid en milieu (10%). 
 
Er werden vier offertes ontvangen, waarbij Ricoh Belgium de meest voordelige 
regelmatige offerte indiende waardoor ze de opdracht toegewezen kregen in 
deputatiezitting van 9 juni 2016. Uit het gunningsverslag blijkt dat Ricoh de 
hoogste score krijgt op de criteria ‘Prijs’ en ‘Duurzaamheid en Milieu’. 
 
Op basis van een vergelijking met het huidige contract verwachten wij enkele 
besparingen, o.a. een vermindering van de kost van 27% voor huur van de 
toestellen en een 40% lagere kost voor afdruk- en servicekosten. 
 
Andere voordelen zijn enerzijds het feit dat de reeds bestaande software 
componenten verder gebruikt worden, wat een besparing op de licenties en de 
implementatiekost betekent, en anderzijds de minimale wijzigingen voor de 
medewerkers van Provincie Antwerpen. 
 
Het verschil met ons huidig contract is dat in het verleden alle apparaten werden 
aangekocht door DICT terwijl het nieuwe contract een huurcontract is met een 
looptijd van 5 jaar. 
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Uitgaande van een vervanging met minimale optimalisaties worden de uitgaven 
voor het departement ICT binnen het nieuwe contract geraamd op 2.075.000 EUR 
over 5 jaar. 
 
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 2 maart 2017. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 
Gelet op het besluit van de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant van 9 juni 
2016 waarbij de raamovereenkomst voor multifunctionals wordt gegund aan de 
firma Ricoh Belgium; 
 
Gelet op het bestek en artikel 2, 4° van de wet op de overheidsopdrachten en 
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006, 
waardoor instappen op dit contract conform de wetgeving overheidsopdrachten is; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in 
de klassieke sectoren van 15 juli 2011; 
 
Gelet op artikel 4 §2 11° van het provinciedecreet; 
 
Overwegende dat Provincie Antwerpen nood heeft aan een nieuw contract voor 
reproductiemateriaal; 
 
Overwegende dat instappen op de raamovereenkomst duidelijk te verkiezen is 
boven zelf een opdracht plaatsen; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 

BESLUIT: 
Enig artikel: 
De provincieraad keurt het bestek, de gunningswijze en de instap in de 
raamovereenkomst voor reproductiemateriaal van de provincie Vlaams-Brabant 
goed, met een kostenraming van 2.075.000 EUR excl. btw over een periode van 
5 jaar. 
 
Bijlagen digitaal beschikbaar: bestek 
 
 
VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 
Dan leg ik dit punt voor ter stemming en de stemming is geopend. 
 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
64 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
64 leden hebben ja gestemd. 
 
Goedgekeurd met 64 stemmen ja. 
 

Bij de VOORZITTER zijn er nog steeds technische problemen zodat zijn ja-stem er niet 
doorkomt.
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7. Recreatie, sport en toerisme 
 

Nr. 7/1 van de agenda 
 

APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre. 
Beëindiging gebruiksovereenkomst ID&T. 

Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

 
Op het Provinciaal Recreatiedomein De Schorre wordt sinds 2005 het evenement 
Tomorrowland georganiseerd door ID&T BVBA. Het festival heeft een grote 
betekenis voor de internationale uitstraling van het provinciaal domein en betekent 
een economische meerwaarde voor de streek. In 2016 bezochten 
180.000 personen – gespreid over drie dagen – dit festival. 
 
De provincie Antwerpen had oorspronkelijk een gebruiksovereenkomst met 
ID&T BVBA waarin jaarlijks een gebruiksvergoeding van 60.000 EUR werd betaald. 
In 2013 werd een nieuwe gebruiksovereenkomst onderhandeld. Deze overeenkomst 
voorzag de mogelijkheid tot het organiseren van lustrumedities gedurende twee 
festivalweekends in de kalenderjaren 2014, 2019 en 2024. De provincieraad keurde 
deze gebruiksovereenkomst in de vergadering van 18 december 2013 goed 
 
Op 26 september 2013 werd het Autonoom Provinciebedrijf Provinciaal 
Recreatiedomein De Schorre opgericht. Ingevolge het goedkeuringstoezicht van de 
Vlaamse Regering, werd destijds geopteerd om de nieuwe gebruiksovereenkomst 
nog door de provincieraad te laten goedkeuren. 
 
Door de aanhoudende belangstelling in het festival en het succes van de 
lustrumeditie 2014, was organisator ID&T BVBA vragende partij om de lopende 
gebruiksovereenkomst te heronderhandelen. Intussen is het APB in werking 
getreden en dient de nieuwe gebruiksovereenkomst door het Autonoom 
Provinciebedrijf te worden aangegaan. 
ID&T BVBA beschikt over een geldige milieuvergunning om het festival jaarlijks 
gedurende twee weekends te organiseren tot en met de editie van het kalenderjaar 
2033. 
 
De lopende gebruiksovereenkomst tussen de provincie Antwerpen en ID&T BVBA 
dient minnelijk te worden beëindigd en vervangen door een nieuwe 
gebruiksovereenkomst tussen het Autonoom Provinciebedrijf en ID&T BVBA. 
 
De nieuwe gebruiksovereenkomst wordt voorgelegd aan de Raad van Bestuur van 
APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre in de vergadering van 23 maart 2017. 
 
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 9 maart 2017. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 

Gelet op artikel 42 van het provinciedecreet; 
 
Gelet op het besluit van de deputatie van 9 maart 2017; 
 
Gelet op het akkoord van ID&T BVBA tot minnelijke beëindiging van de 
gebruiksovereenkomst Provinciaal Recreatiedomein De Schorre van 18 december 
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2013, onder voorbehoud van het afsluiten van een nieuwe gebruiksovereenkomst 
met het APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 

BESLUIT: 
Enig artikel: 
De gebruiksovereenkomst Provinciaal Recreatiedomein De Schorre van 
18 december 2013, afgesloten met BVBA ID&T, Leuvensestraat 3 bus 2.2 te 
2000 Antwerpen, voor de organisatie van het evenement Tomorrowland, wordt 
minnelijk beëindigd. 
 
 
VOORZITTER.- We gaan hierbij ineens over naar de interpellatie van mijnheer Merckx 
onder punt 4/21. 
 
 

Nr. 4/21 van de agenda 
 

Interpellatie in verband met 16 jaren met 
2 Tomorrowlandweekends, 

ingediend door Kris Merckx (PVDA+). 
Interpellatie 

 
Waarom gebeurt dit zonder raadpleging omwonenden? Eis tot betaling hotelkosten 
vertrekkende omwonenden, billijke vergoeding voor provincie, hoe 'groen' zijn de 
investeringen? 
 
Het gaat vooral over de vragen: 

- Eis tot betaling hotelkosten vertrekkende omwonenden; 
- Waarom zonder raadpleging omwonenden? 

Deze werden uiteengezet in een eerdere interpellatie op de provincieraad van 
22 september 2016 en een mondelinge vraag voor de provincieraad van 26 januari 
2017. 
 
En verder ook over het bedrag van de jaarlijkse vergoeding en de compatibiliteit 
van de aangekondigde investeringen met het groene karakter en het algemene 
publieke doel van het Groendomein. 
 
 
Tijdens de toespraak van de heer Merckx worden een aantal begeleidende slides getoond. 
 
De heer MERCKX.- Mevrouw de gouverneur, voorzitter, collega’s, 
 
Het uitgangspunt van onze tussenkomst over dit onderwerp is hetzelfde als bij de vorige 
tussenkomsten over het voorgenomen dubbelfestival. 
De PVDA gunt de fans van Tomorrowland volop hun plezier, maar vindt dat we tegelijk de 
belangen moeten ter harte nemen van de omwonenden die belangrijke hinder ondervinden 
van dit megafestival. 
Welnu, naar dit laatste is totaal niet omgekeken bij het geforceerde doorduwen van het 
voorliggende voorstel om ID&T, voor een periode van maar liefst 17 jaren, toelating te 
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geven elk jaar een dubbelfestival van Tomorrowland te organiseren tot in 2033. Het 
bedrijf krijgt daarvoor, opbouw en afbraak inbegrepen, grote delen van het terrein 
gedurende tien weken ter beschikking, en dat in volle vakantieperiode. De hinder voor de 
omwonenden dient nochtans wel ter harte genomen te worden door ons, door de overheid. 
Omdat hij ernstig is. 
Ik citeer uit het bezwaar dat een inwoonster indiende, en waar zij nooit een antwoord op 
kreeg, tegen de aanvraag tot milieuvergunning voor het dubbelfestival. Ik citeer mevrouw 
Nora Offeciers – ze is hier aanwezig en ze stond erop dat ik zelfs haar naam vernoemd – 
die begint met te beklemtonen: “Ik ben niet tegen het festival. Ieder jaar heb ik kinderen, 
neven en nichten en vrienden van hen, die naar het festival gaan en bij mij komen slapen.” 
Ze kan dus alvast niet weggezet worden als een verzuurde tegenstandster van 
festivalplezier. Net als wij, kan ook zij dus, instemmen met de grote groep mensen van 
Boom en daarbuiten die de positieve kanten van het festival zien, onder meer de 
aanwezigheid van vooral jonge mensen uit vele landen en de vaak vriendelijke en 
internationale sfeer. Maar mevrouw Offeciers en vele anderen, en ik kan u dat getuigen 
met mails en brieven en telefooncontacten, vragen terecht ook aandacht en zorg voor de 
andere kant van de medaille. Ik citeer haar: “Als die familieleden en vrienden 
festivalbezoekers hier dan, tijdens de uren van het festival, aanwezig zijn krijg ik iedere 
keer dezelfde opmerking: “Nora, hoe hou jij dat vol?” En ze vervolgt met een sfeerbeeld 
van de hinder: “Ik woon in de Dirkputstraat. Het hoofdpodium staat op 500 meter in 
vogelvlucht van mijn voorgevel, de weg van en naar de camping op 50 meter van mijn 
achtergevel. In de milieuaanvraag staat dat het over 3 dagen gaat, bij mij gaat het over 
4 dagen festival! Donderdag is er al “the gathering” op de camping. Dan kunnen we niet 
slapen. Het lawaai stopt echt niet om 1 uur maar gaat de hele nacht door! Tijdens het 
festival vliegt er om de 5 minuten een helikopter boven het huis, de glazen trillen uit de 
kasten. Vorig jaar heeft men beslist om de bassen van het hoofdpodium, die voeger bij de 
grond stonden, op 20 meter hoogte te hangen. Dit geeft nog meer geluidsoverlast. Tijdens 
de festivaldagen kunnen we niet slapen. Het festival stopt om 1 uur, maar het lawaai op de 
camping duurt de hele nacht. Mijn zoon, die op het eerste woont, gaat weg als hij zelf niet 
naar het festival kan. Wegens oververmoeidheid maakt hij anders fouten op het werk. 
Achter onze tuin wordt de laatste 3 jaren een provisoire weg aangelegd van metalen platen 
waar 8 weken lang dag en nacht over wordt gereden, dus niet alleen tijdens het festival, 
maar ook voor en na. Iedere keer wordt er beloofd om er iets aan te doen. Iedere keer 
wordt er niets aan gedaan. Nochtans dat lijkt heel simpel.” 
Iemand uit de Kerremansstraat in Rumst zegt mij: “Hoewel wij niet het dichtste bij De 
Schorre wonen, leven ook wij acht weken – en binnenkort zou dat dus tien weken zijn – 
naast een werf met voortdurend geklop en gehamer.” 
Ik heb hier ook nog brieven bij van een oudere inwoner die het heeft over de invloed van 
de oorverdovende muziek op zijn gezondheid.  
Maar deze morgen kreeg ik, en wellicht u ook, nog deze mail gericht aan de Antwerpse 
provincieraadsleden. “Mogen wij u vragen de toelating voor 15 jaar dubbeledities van 
Tomorrowland NIET goed te keuren, en de vorige overeenkomst, die slechts 5-jaarlijks 
dubbeledities toestond, te behouden. Indien u toch zou besluiten tot meerdere eer en 
glorie van de portemonnee van ID&T voor de nieuwe overeenkomst te kiezen, zorg er dan 
voor om de burgers die van de overlast ‘genieten’, financieel te compenseren, bv. voor de 
weekendjes die ze moeten boeken om de streek nu al gedurende 2 opeenvolgende weekends 
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te ontvluchten.” Ook andere mensen uit de buurt bevestigden mij: ‘De helft van onze 
straat ziet geen andere oplossing dan twee weken weg te trekken’. Deze mail die ook 
uitgaat van iemand die erbij vermeldt dat hijzelf 20 jaar lang aan jeugdwerk gedaan heeft, 
en dus fuiven en concerten georganiseerd heeft, en geen tegenstander is van het festival, 
bevat het verslag van een controle van de geluidsmetingen die in 2016 gebeurden. In zijn 
verslag kan u een rits overtredingen vinden van de opgelegde normen. En hij besluit: “Moge 
dit onderzoek, waarde provincieraadsleden, van de geluidsmetingen u toch nog even laten 
nadenken over uw stemgedrag in de provincieraad. 
Met veel dank namens: 
– de ouders van kinderen die niet zullen kunnen slapen 
– de eigenaars van honden, paarden en andere dieren die opgehokt moeten worden omdat 
ze gek worden van het lawaai 
– de jongeren die ter plekke een gehoorbeschadiging oplopen 
– de omwonenden wiens servies in de kast kapot trilt 
– de hart- en andere patiënten die er gevoelig aan zijn en wiens hartritme en bloeddruk de 
hoogte ingaan door het gebonk 
– en dit alles in een straal van meer dan 10 km windafwaarts. 
 
Als u dit hoort, waarde gedeputeerden, kan u toch niet anders dan te erkennen dat u er 
zwaar fout aan deed niet in te gaan op mijn voorstel van september om dit dubbelfestival 
alvast in 2017 niet door te drukken en eerst grondig de buurt te bevragen of zo’n jaarlijks 
dubbelfestival haar draagkracht niet heel ver overschrijdt, wat volgens de echo’s die wij 
ontvangen ongetwijfeld het geval is. U deed dit dus niet maar splitst de buurt nu wel, 
zonder overleg, voor maar liefst de 17 komende jaren, een dubbeleditie door de maag.  
 
Ik ben genoeg realist om te beseffen hoe ID&T ons voor voldongen feiten heeft geplaatst 
door vanaf januari al alle tickets voor een dubbelfestival uit te verkopen. En dat het 
onmogelijk is om de 180.000 tickets voor het tweede weekend nog te annuleren en zo 
evenveel mensen kwaad te maken. U bent voor die situatie verantwoordelijk omdat u daar 
niets tegen hebt ondernomen, ondanks de beweringen hier nog herhaald in september en 
januari dat er nog niets beslist was. Het minste wat u voor dit jaar nog kan doen is uw 
miskenning van de problemen van de omwonenden een beetje goed te maken door ons 
eerste amendement bij dit agendapunt 7.1 goed te keuren. 
Dit luidt: “De provincieraad geeft het directiecomité van APB De Schorre de opdracht om 
binnen de maand met ID&T een overeenkomst te sluiten waarbij aan de directe 
omwonenden, die dit wensen, tijdens elk festivalweekend een hotelverblijf wordt 
aangeboden of een forfaitaire vergoeding voor hotelkosten, dit naar het voorbeeld van de 
regeling toegepast door het Lollapalooza-festival in Berlijn. Deze overeenkomst dient ten 
laatste eind mei 2017 ingepast te worden in een nieuwe gebruiksovereenkomst, zodat zij 
vanaf het eerstkomende festivalweekend van toepassing kan zijn.” 
Als toelichting bij deze Lollapalooza-formule bezorgde ik u een artikel uit de Berliner 
Zeitung dat uitlegt hoe voor dit festival, dat ook 70.000 bezoekers telt, de organisatoren 
honderden gezinnen uit de onmiddellijke buurt uitnodigden om drie nachten te verblijven in 
een door haar afgehuurd viersterrenhotel met grote familiekamers, en waar ook huisdieren 
welkom waren. Wie verkoos om zelf een hotel of een ander verblijf te zoeken kon rekenen 
op terugbetaling van de kosten voor verblijf in een eenpersoonskamer aan 82 EUR en in een 
tweepersoonskamer aan 92 EUR per nacht, ontbijt inbegrepen, en verder ook de kosten 

 252 



VERGADERING VAN 23 MAART 2017 

voor parkeerplaats en huisdier. In Berlijn kon de zaak nog in orde gebracht worden einde 
juli 2016, minder dan anderhalve maand vóór het festival. Het directiecomité van APB De 
Schorre, in casu onze deputatie, moet hiertoe ook in staat zijn.  
 
Collega’s, in een tweede apart amendement stellen wij u voor de gratis festivaltickets voor 
de gedeputeerden en provincieraadsleden af te schaffen. Het is een kwestie van politieke 
ethiek en zindelijkheid. En dat ook anderen daar zo over denken kan u deze ochtend lezen 
in een kranteneditoriaal onder de titel ‘N.V. Zelfbediening slaat weer toe’. 
Gratis tickets voor politici zoals wij die beslissingen moeten nemen over overeenkomsten 
met de festivalorganisatoren vormen de facto een vorm van beïnvloeding en 
belangenvermenging of wekken op zijn minst het vermoeden daarvan. En geef toe: de 
vergoedingen die wij als provincieraadsleden voor ons werk ontvangen zijn een meer dan 
behoorlijke bijverdienste die ons toelaat zelf de tickets voor onze ontspanning te betalen. 
Het is dan ook onbegrijpelijk dat de nieuwe gebruiksovereenkomst voorziet dat het 
provinciebestuur dagtickets voor het festival ‘koopt’ om ze gratis te verdelen onder de 
72 provincieraadsleden à rato van 2 tickets per raadslid, met inbegrip van de 
6 gedeputeerden die, ook zoals vroeger, elk nog een veel groter aantal tickets krijgen om 
ze naar believen uit te delen in het kader van hun ‘netwerking’.  
Dat het systeem van gratis tickets behouden blijft, staat niet uitdrukkelijk in de nieuwe 
overeenkomst. We moesten het zelf achterhalen. We kwamen het slechts te weten door 
navraag op de commissie. Tot op dit ogenblik is noch het aantal, noch het type, bekend van 
de dagtickets die de provincie gaat kopen. Inclusief de bijkomende kosten, servicekost, 
armbandje, betalingskost, is de prijs van een gewoon dagticket 115 EUR, van een ‘pleasure’-
ticket 145 EUR en een ‘comfort’-ticket 175 EUR. In geval van een gewoon dagticket 
vertegenwoordigen 2 tickets een waarde van 230 EUR, in geval van een ‘comfort’-ticket 
350 EUR, een meer dan fatsoenlijk cadeau. Om welk type tickets gaat het? Verkrijgt men 
die aan die prijzen of aan een gunstprijs? Ik reken er op dat gedeputeerde Peeters 
hierover meteen klaarheid zal scheppen. We vernamen dat Tomorrowland het bedrag dat 
de provincie besteedt aan de aankoop van deze gratis tickets mag aftrekken van de 
630.000 EUR gebruikersbijdrage die ze jaarlijks aan De Schorre moet betalen voor een 
dubbelfestival. Dat betekent dat politici op kosten van de belastingbetaler naar het 
festival kunnen gaan. Geef toe dat dit niet kan en deel hier en nu dus mee dat u dit 
systeem afschaft. 
 
Via de gratis tickets zijn we beland bij de nieuwe gebruiksovereenkomst, die dus toelating 
wil geven voor 17 jaren dubbelfestivals. Die staat – en dat is echt niet transparant en 
democratisch – straks geagendeerd in de besloten vergadering. Wij stellen voor dat punt 
uit te stellen. Een dergelijk verreikend contract kan niet afgesloten worden zonder 
grondige bevraging van en instemming van de omwonenden. Indien het toch voorgelegd 
wordt zullen wij dan ook tegenstemmen. 
Een bijkomend argument daarvoor is dat de gebruikersovereenkomst onvoldoende de 
financiële belangen van de provincie en haar inwoners behartigt. Het gaat hier om 
amateuristisch haastwerk met als uitgangspunt de financiële imperatieven van ID&T. 
 
Op deze dia ziet u hoe we bij de vorige gebruiksovereenkomst in het deputatiebesluit 
uitleg kregen over hoe die gebruikersbijdrage was samengesteld. 60.000 EUR voor opbouw 
en huur van het terrein tijdens het festival zelf, 32.000 EUR bij een enkel festival voor 
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gratis tickets, en een dubbelfestival nog 10.000 EUR erbij. Dan zogezegd 100.000 EUR 
verhoging van de huurprijs sinds 2014, maar direct tenietgedaan onder de vorm van 
100.000 EUR terugbetaling, 1/10e van de helft van de overbodige megasubsidie van 
2 miljoen voor de kunstbrug. 
Mijn vraag is: zitten die ticketprijzen in de huidige gebruikersbijdrage er ook nog in? Zit 
de terugbetaling van de 100.000 EUR per jaar van 1 miljoen, de helft van de subsidie voor 
die kunstbrug, er ook nog in? 
Er is gezegd, na vraag, dat als uitgangspunt voor het berekenen van de gebruikersbijdrage 
vertrokken is van de 2 EUR per bezoeker die De Schorre voor elk evenement vraagt.  
Ik heb eens gekeken. Het Schorremorriekinderfestival: inkomprijs 5 EUR, de Planten- en 
ambachtendag: inkom 2 EUR. Gelukkig maar dat het zo weinig is allemaal. Maar die 
evenementen dan vergelijken en dezelfde criteria toepassen op een mega-evenement met 
360.000 bezoekers met megaprijzen die de laatste 8 jaren jaarlijks met 10 tot 20% zijn 
gestegen, dat kan gewoon niet. 
Ik vroeg dan ook of men voor de vaststelling van het bedrag van de gebruikersbijdrage 
zich gebaseerd had op de bedrijfsgegevens van ID&T. Het antwoord was neen. Wel hier 
een blik op 2 fragmenten uit 2 balansen van ID&T België van het jaar 2014 en 2015. 
2014 met de eerste dubbeleditie toont ons een omzet van 71 miljoen EUR en de uitkering 
van 2 miljoen EUR dividend, een pure winstuitkering, aan de 2 aandeelhouders. Dat is 
1 miljoen voor elk van hen, verdiend op een jaar. Het jaar erna zien we een toename van de 
beleggingen tot 4 miljoen EUR, van een half miljoen naar 4 miljoen EUR. 
Kan men dan akkoord gaan dat het aandeel van de hele provincie van de meerwaarde die op 
ons terrein geproduceerd wordt minder krijgt dan 2 individuele aandeelhouders op 1 jaar? 
Bij zo’n megadeal met een mega-organisatie laat men zich adviseren door bedrijfsanalisten 
over wat een rechtvaardige prijs is voor de eigenaar van deze unieke festivallocatie. Dat 
vraagt inderdaad tijd en deskundigheid. Topvoetballers laten zich omringen door 
gespecialiseerde managers om het onderste uit de kan te halen. Als wij hier als provincie 
de belangen van de bevolking en onze overheid moeten verdedigen tegenover een 
mega-instelling dan bedenken wij zelf een formule van 2 EUR per bezoeker. Dat kan 
gewoon niet. 
 
In de plaats daarvan hebben we hier in plaats van de tijd te nemen en deskundigen in te 
schakelen forcing en haastwerk gezien. Waarom? Is dat om Boom nog meer op de kaart te 
zetten? Daarvoor is echt geen tweede weekend nodig. Neen, de reden lezen we in een 
artikel in De Tijd van 2 december van vorig jaar. Onder de titel ‘Amerikaanse eigenaar blok 
aan been van Tomorrowland’ vernemen we daar dat het zakenimperium SFX van de 
Amerikaanse miljardair Robert Sillermann, die vroeger indirect mede-eigenaar was van 
ID&T België, in slechte papieren zit. Hij diende bescherming tegen zijn schuldeisers aan te 
vragen om het faillissement te vermijden, het zogenaamde chapter 11. Hoewel ID&T kort 
daarvoor zich tijdig losmaakte van SFX heeft het nog altijd een akkoord met die 
Amerikaanse firma SFX, dat zij de exclusiviteit behoudt voor het gebruik van het concept 
en de naam Tomorrowland buiten België. Voor buitenlandse edities moet ID&T dus 
aankloppen bij de bedrijven en organisatoren van de groep SFX. Overal in de wereld 
hebben zij dat, en die eisen wegens de problemen van SFX het maximum. Daardoor gaat dit 
jaar Tomorrowland in Sao Paulo in Brazilië niet meer door, en wellicht ook niet 
Tomorrowland in Atlanta in de VS. De Tijd besluit: “Voor Tomorrowland is het een zware 

 254 



VERGADERING VAN 23 MAART 2017 

slag dat de buitenlandse groeiontwikkeling van hun festival noodgedwongen stilvalt. Het is 
daarom ook geen toeval dat de Belgische editie volgend jaar opnieuw twee weekends krijgt, 
zoals bij de verjaardagseditie in 2014.” 
Hier staat het dus zwart op wit. De forcing van de nieuwe, slechte, gebruiksovereenkomst 
is ingegeven door financiële imperatieven. Door de winst eerst te plaatsen en niet de 
mensen. Het omgekeerde van waar wij als overheid voor zou moeten zorgen, nl. ‘eerst de 
mensen niet de winst’. 
 
Bij de baten voor de provincie verwijst men ook naar het engagement van ID&T om in de 
komende 17 jaar 8,5 miljoen investeringen uit te voeren op De Schorre. Het besluit van 
agendapunt 4/18 van vandaag geeft een verlof tot bouwen van een eerste reeks van 
5,8 miljoen investeringen. Uit de toelichting blijkt dat ze opnieuw vooral gericht zijn op 
het meer efficiënt en kostenbesparend maken van opbouw, afbraak en verloop van het 
festival en op een betere festivalbeleving met meer comfort. Op zich hebben we daar niets 
tegen. 
We zullen ons op dit punt wel onthouden, als erkenning ook dat de verschillende reeds 
gedane investeringen het centrale deel van De Schorre onmiskenbaar verfraaid hebben. 
Maar we stemmen niet voor, omdat we vinden dat de aanwending van de investeringsmarge 
die het festival genereert, moet vertrekken van de globale noden van het domein doorheen 
heel het jaar, ten gunste van alle bezoekers, en niet alleen van hen die naar het festival 
kunnen en van de organiserende firma. 
Waarom geen deel van dit bedrag investeren in de uiterst noodzakelijke renovatie van de 
brasserie, met aanpalende binnenspeeltuin en zalen die aan grondige renovatie toe zijn? 
Iedereen bevestigt dat. Daar was trouwens een investering voor voorzien die in 2013 
geschrapt is om de overbodige megasubsidie voor de kunstbrug mee te financieren. 
Waarom het nu nieuw gegenereerde geld niet voor een belangrijk deel aan te wenden voor 
die renovatie? 
 
Naast De Schorre ligt ook een groot natuurgebied, eigendom van de provincie, de 
Kleiputten van Terhagen. Om daar duurzame natuurbeleving mogelijk te maken zijn 
belangrijke investeringen nodig. Ook daar zou een deel van het geld voor kunnen dienen. En 
al zeker als de provincie een redelijker, hoger bedrag bedingt. 
We wezen ook al op de mogelijkheid om met de nieuwe inkomsten een deel van de sociale en 
culturele schade te herstellen die werd aangericht door de afbouw van het Gouverneur 
Kinsbergencentrum, de sluiting van Modem, en de afschaffing van het gratis festival 
Mano Mundo. 
Het investeringsplan moet m.a.w. de globale noden en prioriteiten van De Schorre en de 
provincie als uitgangspunt nemen. 
 
Ik hoop dat u onze voorstellen en onze amendementen die gericht zijn op een evenwicht en 
verzoening tussen de belangen van de festivalgangers enerzijds, en die van de omwonenden 
en de provincie anderzijds, gunstig zal onthalen. 
 
Ik dank u bij voorbaat. 
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VOORZITTER.- De heer Vollebergh heeft het woord. 
 
De heer VOLLEBERGH.- Collega’s, 
 
Ik herhaal wat wij reeds in het verleden zegden, en wat ik hier al 15 jaar geleden al vroeg. 
De buurt heeft ongetwijfeld overlast naar aanleiding van verschillende grote evenementen 
op De Schorre. Ik denk dat niemand dat kan ontkennen. Wij riepen 15 jaar geleden al op 
voor een stop op grote evenementen, hetgeen hier ook enkele maanden geleden gebeurde. 
Er kwam eindelijk een stop op grote evenementen. Het zal de buurt ongetwijfeld ontlasten. 
Maar terecht zullen er, als er 2 weekends zijn, en in het verlengde van die weekends, 
10 weken opbouw en afbouw hinder zijn voor omwonenden. 
Als gewezen gemeenteraadslid in Rumst heb ik Tomorrowland van kortbij kunnen zien 
groeien. Maar tegelijkertijd heb ik ook kunnen vaststellen, en laat ons daar eerlijk in zijn, 
een kleiput vol met onkruid, want meer als dat was het domein niet, zien veranderen in een 
mooi ogend domein, vooral de laatste jaren, vooral dankzij de financiële inspanningen die de 
gebruiker van het terrein, met name ID&T daar heeft gedaan. We moeten daar durven 
eerlijk in zijn. 
De buurt kan 42 andere weken gebruik maken van het domein. Wat mij betreft nog niet 
zo’n heel slechte deal. Het had ook anders kunnen zijn, collega’s. Het had ook anders 
kunnen aflopen met kleiputten. Zoals mijn ex-collega uit Rumst kan bevestigen, er waren 
nog meerdere kleiputten daar. En sommigen daarvan hebben ze gebruikt als stort. Ik kan u 
garanderen, moest er de keuze zijn geweest voor die omwonenden, om te kiezen voor 2 of 
10 weken hinder ten overstaan van een stort naast hun deur, dat tot op de dag van vandaag 
nog altijd een troosteloze nadruk heeft, men ongetwijfeld, mijnheer Merckx, in dat geval 
zou kiezen voor het festival. We moeten er eerlijk in durven zijn. Een festival dat nu 
jaarlijks 1,1 miljoen EUR gaat neertellen, gaat alleen maar ten goede komen van de 
Antwerpse belastingbetaler in het algemeen, en in het bijzonder denk ik aan de 
omwonenden, omdat er toch van dat bedrag enorm wordt geïnvesteerd in het domein. 
 
 
VOORZITTER.- Mevrouw Van Hoffelen heeft het woord. 
 
Mevrouw VAN HOFFELEN.- Voorzitter, 
 
Nu het toch al gaat over de nieuwe gebruiksovereenkomst wil ik daar graag op inpikken. Ik 
stel dat die wordt afgesloten voor een periode tot 2033. Dat is 17 jaar. Het argument was 
dat de afgeleverde milieuvergunning daaraan gekoppeld werd. Die milieuvergunning kan 
eigenlijk perfect losstaan van de duur van de gebruiksovereenkomst. Wij hebben vorig jaar 
al geëist dat net die termijn zou ingekort worden zodat de invulling van De Schorre elke 
legislatuur zou kunnen herbekeken worden. Een hypotheek van 17 jaar leggen op de zomer 
van De Schorre vinden wij veel te lang. Het blijft een provinciaal domein waarbij het nog 
steeds de bevoegdheid moet zijn van de provincie om zeer regelmatig te bekijken of dit 
nog wel op de juiste manier wordt ingevuld. Op onze eis dat de gebruiksverhoging fors zou 
verhoogd worden is wel een positief gevolg gegeven: 630.000 EUR in plaats van 
267.000 EUR zoals voorheen. Toch vraag ik mij af of er niet meer kon uitgehaald worden. 
Ik verneem op de commissie welke manier van berekening er voor is genomen, en de 
gedeputeerde heeft toegelicht dat het ging om 2 EUR per bezoeker, waarbij door de 
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provincie een bezoekersaantal van 75.000 per dag werd gehanteerd, maar de organisatoren 
zelf spreken van 180.000 bezoekers voor een weekend. Want een festivalweekend gaat 
over 3 dagen. Dan spreken we al over 360.000 bezoekers en komen we op een bedrag van 
720.000 EUR. Dat is toch bijna 100.000 EUR meer. 
Ik lees ook in de gebruiksovereenkomst niets over de tickets met verminderd tarief voor 
de buurtbewoners. Hebben die mensen als eerste de kans gekregen om een ticket aan 
verminderd tarief te kopen? Dat weten we niet. 
Vorig jaar hebben we ook gevraagd in een tussenkomst dat het wijkoverleg als 
randvoorwaarde zou worden opgenomen. Dat hebben we ook niet teruggezien. 
Tot zover de nieuwe gebruiksovereenkomst, maar ik heb het ook even over de 
investeringen. We hebben een heel mooie PowerPointpresentatie gekregen en er zijn 
inderdaad al heel veel investeringen gebeurd, en er staat ons nog heel veel te wachten. Ik 
vind het alleen heel bizar dat dit gebeurt door middel van een intentieverklaring. 2 alinea’s 
waar iedereen verklaart om jaarlijks 500.000 EUR aan investeringen te doen, dit over een 
periode van 17 jaar en voor een totaal van 8.500.000 EUR. 
Een intentieverklaring is ook niet meer dan dat. Het is eigenlijk een goodwillverklaring 
zonder enig juridisch en bindend karakter. Als ID&T volgend jaar, of binnen 2 jaar, laat 
weten niet meer te kunnen of wensen te investeren heeft de provincie geen poot om op te 
staan. Ik stel vast dat de voorbije jaren inderdaad serieus geïnvesteerd is en dat het 
win-win situatie is, maar ik vind het toch wel jammer dat dit niet in een contract is 
gegoten. Geef toe, 2 alinea’s op een blaadje papier A4 is toch bedroevend. Het was beter 
geweest om dat te koppelen aan een beheerscommissie en een serieus contract. Als het 
ID&T menens is met die investeringen zie ik niet in waarom rechtszekerheid voor beide 
partijen niet vastgelegd kan worden in een contract. 
 
Dan wil ik ineens nog aansluiten op het volgende punt, het verlof tot bouwen. Ik heb ook in 
de commissie gevraagd wat er gebeurt als er een faillissement is tijdens de werken. In de 
alinea staat namelijk: “Ingeval van faillissement van de bouwer zullen de door hem 
uitgevoerde en bekostigde bouwwerken onmiddellijk en zonder vergoeding eigendom 
worden van de eigenaar.” Maar wat indien de aannemer failliet gaat tijdens de werken? Dan 
worden de werven wel de eigendom van APB De Schorre, maar dan moeten ze wel verder 
afgewerkt worden. Is dat dan op de kosten van de APB De Schorre, of op kosten van ID&T, 
de bouwer in dit geval? Ik heb die vraag gesteld, en er is gezegd dat er altijd een 
berekend risico is. Ik vraag mij af of er dan financiële reserve is voorzien om dat op te 
vangen? 
 
 
VOORZITTER.- De heer Van Hove heeft het woord. 
 
De heer VAN HOVE.- Voorzitter, collega’s, 
 
Ik was vroeger geen voorstander van het festival. Waarschijnlijk was dat: onbekend maakt 
onbemind. Ik ben de laatste jaren enkele keren ter plaatse geweest en ik moet eerlijk 
toegeven dat ik gecharmeerd was en onder de indruk geraakt ben van het festival. Niet 
alleen van het festival, ook als we zien wat de economische voordelen zijn voor de 
gemeente en de omgeving. Zelf woon ik in vogelvlucht op 3 kilometer van het festival. En ja, 

 257 



PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 

tijdens het festival is het drukker op de wegen dan anders. En ja, soms als de wind goed 
zit, of slecht, u mag kiezen, hoor ik de muziek tot in mijn slaapkamer. Dat gebeurt soms. 
Ik hoor hier een aantal gekke voorstellen, bijvoorbeeld hotelkosten betalen voor de 
omwonenden. Gaan we dat dan ook bijvoorbeeld doen voor de mensen die op de 
Oude Bosuilbaan wonen, of op de VII-Olympiadelaan. Dat zijn de straten die grenzen aan 
‘den Antwerp’ en aan ‘den Beerschot’. Die mensen hebben geen 2 weekends per jaar last, 
nee, die hebben om de 2 weken last van een evenement dat er nu eenmaal is. Gaan we die 
mensen daar dan ook op hotel steken om de 2 weekends. Ik kan er van meespreken, want 
mijn schoonbroer woont op de Oude Bosuilbaan. Als ik die gaan bezoeken hou ik daar 
rekening mee. Dan kom ik in een weekend dat Antwerp niet thuis speelt. 
 
Er wordt hier ook gevraagd voor financiële compensatie voor de mensen die er wonen. Die 
financiële compensatie is er al. De gemeente Boom krijgt 1 miljoen EUR als subsidie. Als die 
subsidie er niet was had de gemeente Boom zijn crisisbelasting die ze een tijd hebben 
geheven, moeten blijven heffen. Dus dan was elke Boomenaar getroffen door een extra 
belasting. Dankzij dat geld van Tomorrowland is dat kunnen afgeschaft worden en is het 
financieel voor iedere Boomenaar veel interessanter geworden. 
 
Wij zijn hier allemaal provincieraadslid, en wij zijn ook allemaal lid van de raad van bestuur 
van de APB. In principe zouden wij het recht moeten hebben om tijdens het festival te 
gaan kijken naar het festival, al was het maar om een controle te kunnen uitoefenen. Ik 
weet niet hoe het bij jullie is, maar ik ben geen gepensioneerde dokter, ik kan niet de hele 
dag voor de computer zitten op het moment dat de tickets worden verkocht. Ik ben er 
spijtig genoeg, zelfs als Nielenaar, nog nooit in geslaagd om tickets te kunnen aankopen. 
Toch wens ik als provincieraadslid mijn democratisch recht te kunnen uitoefenen om te 
gaan kijken naar het festival en de impact ervan. Dat kan je alleen maar ter plaatse 
bekijken. Dus ik ben de deputatie heel dankbaar voor de kaarten die zij mij geven, want 
dankzij die kaarten kan ik gaan kijken naar het festival, en kan ik gaan kijken en beleven 
wat een impact is op de omgeving en op de bewoners. 
Ik heb misschien wel een voorstel. Wij krijgen inderdaad 2 kaarten. Het woord 
‘graaicultuur, enz.’ wordt hier weer te pas en te onpas gebruikt, dus is het misschien een 
voorstel dat we die 2e kaart dan aankopen van de provincie. Dan hebben we ten minste de 
kans om ze te kunnen kopen. We betalen ze, en we kunnen daar dan het aangename aan het 
nuttige koppelen en onze functie als lid van de raad van bestuur van de APB uitoefenen. We 
kunnen gaan kijken en we kunnen een partner meenemen zodat het dan toch nog iets 
gezelliger wordt en waar je dan ook een dagbelevenis mee hebt. Dat is een voorstel dat ik 
hier wil lanceren. 
 
 
VOORZITTER.- De heer Vollebergh heeft het woord. 
 
De heer VOLLEBERGH.- Voorzitter, ik wou het ene wat loskoppelen van het andere. De 
gebruiksovereenkomst staat een beetje los van het kaartenverhaal, wat ook collega 
Van Hove net aanbrengt. Het woord ‘graaicultuur’ staat ook in mijn tekst die ik geschreven 
had. Dan denk ik een beetje terug aan toen het hier weer begon, een aantal jaren geleden, 
toen gedeputeerde Lemmens als een soort witte ridder ten strijde trok tegen de gratis 
kaarten van de Night of the Proms. Het is al allemaal ver uit ons geheugen ondertussen, 
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maar ook daar werd er toen paal en perk gesteld aan de gratis kaarten die gratis door de 
organisatie aan ons ter beschikking werden gesteld. Tot op heden konden we de kaarten 
van Tomorrowland aanvragen en werden die door de organisatie gratis ter beschikking 
gesteld. Ik heb daar nooit een probleem mee gehad - we hebben daar in de fractie ook een 
discussie over gehad - omdat die kaarten door niemand betaald werden. We konden die 
aanvragen, maar de organisatie stelde die ter beschikking. Het is nu iets anders, heb ik 
begrepen. De provincie moet die kaarten kopen en dan aan de raadsleden geven. Dit lijkt 
mij toch wel iets te verregaand, want dat is natuurlijk dan belastinggeld dat gebruikt 
wordt om die kaarten aan te kopen. Daar hebben wij het moeilijk mee. Zover zelfs dat wij 
zeggen dat wij in dat verhaal niet in meegaan. Het voorstel van collega Van Hove om die ter 
beschikking te stellen om te kopen zou een oplossing kunnen zijn. Dan denk ik dat er weer 
niets aan de hand is. Aan de andere kant vind ik wel dat wij als raadsleden, als raad van 
bestuur, en toch zeker als de commissie Recreatiedomeinen, daar tijdens het festival 
naartoe moeten kunnen. Wij worden ook gevat door buurtbewoners als er problemen zijn. 
Wij moeten daar als raadsleden naartoe kunnen gaan. Het lijkt mij vanzelfsprekend dat de 
leden van de raad van bestuur ten allen tijde in dat domein binnen moeten kunnen, ook als 
er daar evenementen aan de gang zijn. Dus ik ga er van uit dat dit geregeld wordt, en ik 
denk dat men toch nog eens moet kijken in hoeverre men die kaarten al dan niet ter 
beschikking wil stellen. Moet u daarvoor betalen? Dan zeggen wij alvast: voor ons hoeft het 
niet. 
 
 
VOORZITTER.- De heer Helsen heeft het woord. 
 
De heer HELSEN.- Voorzitter, mevrouw de gouverneur, collega’s, 
 
Ik wil niet in herhaling vallen, maar we hebben het in het verleden al gezegd dat we geen 
probleem hebben met het gebruik van De Schorre voor de organisatie van Tomorrowland. 
Ik denk ook dat in de overeenkomst een aantal investeringen staan die een win-win situatie 
creëren. Dus ik denk dat dit een goed punt is. Over het bedrag kan je natuurlijk blijven 
discussiëren. Alleen vind onze fractie het jammer dat het contract helemaal wordt 
besproken binnen het APB. Wij denken dat het beter een sereen debat was geweest hier in 
de provincieraad. 
Ik stel ook vast dat de milieuvergunningen, dat heb ik tegen de gedeputeerde al gezegd, 
vorig jaar allemaal behandeld zijn, in 2016. Ook de gemeenten hebben zich daar al veel 
vroeger over gebogen. Dus ik vind dat we nu als provincie daar een beetje mager uitkomen 
om nu daarover te praten. Het had mijns inziens veel beter geweest dat het in de totaliteit 
werd besproken. Het was toch niet zo moeilijk om samen met de gemeenten af te spreken, 
samen met de dienst Milieuvergunningen, waar je natuurlijk termijngebonden zit, maar ook 
samen met ID&T, en met de ticketverkoop, om dat een beetje op mekaar af te stemmen. 
Dan denk ik dat we dat in een sereen debat vorig jaar hadden kunnen behandelen hier in 
deze raad, en dat iedereen daar rustig zijn mening had kunnen over geven. Dan hadden we 
naar de buitenwereld toe er toch wel beter uitgekomen als provincie, denk ik. Want nu lijkt 
het toch wel een beetje op een rommeltje. 
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VOORZITTER.- De heer Peeters heeft het woord. 
 
De heer PEETERS, gedeputeerde.- Beste mensen, ik wil toch nog even de context schetsen. 
Waarover gaat het? In de loop van vorig jaar hebben wij een vraag ontvangen van ID&T, 
met de uitdrukkelijke steun van de gemeenten Boom en Rumst, om eens te bekijken of het 
mogelijk was om ook mee te gaan in een scenario van 2 weekends. 
En dan begin ik met de laatste opmerking: wij zijn heel goed beginnen nadenken welke 
gevolgen dat zou kunnen hebben, ook voor de provincie. Wij hebben bewust eerst 
afgewacht of er, wat de milieuvergunningen betreft, mogelijkheid was. Want u herinnert 
zich misschien dat bij de vorige overeenkomst wij van alle kanten beschuldigd werden van 
omkoperij in verband met die gratis tickets, vooraleer dat wij een milieuvergunning hebben 
afgeleverd. Dat is de reden waarom wij het rustig aan gedaan hebben, en eerst afgewacht 
of het milieutechnisch mogelijk was. In verband met die milieuvergunning wil ik het toch 
nog eens herhalen, want ik heb de indruk dat ik hier vaak, dat geldt zeker voor mijnheer 
Merckx, een aantal dingen 2 tot 5-maal moet herhalen en het dan nog niet voldoende is. 
Ons bestuur moet 2 dingen doen. Dat is een milieuvergunning geven voor alles wat met 
energie te maken heeft en afval, en wij moeten een gebruiksovereenkomst maken wat de 
huur of de verhuur van het terrein betreft. Als het gaat over een milieuvergunning rond 
lichtoverlast zit dat bij de Vlaamse overheid. Dat wordt dan geïncorporeerd in onze 
milieuvergunning. Die moet eerst goedgekeurd zijn door de minister. Als het gaat over 
geluidsoverlast ligt daar de verantwoordelijkheid bij de gemeenten. Het is dus de 
gemeente Boom die in eerste instantie moet zien of zij het opportuun vinden om een 
2de weekend toe te laten in verband met de geluidsoverlast. 
 
Ik zal seffens antwoorden op de vragen die onder andere door mijnheer Merckx gesteld 
zijn. Maar als u ziet staan, en u vergelijkt dat ook met de vorige overeenkomst, dat wij elk 
jaar 630.000 EUR, excl. BTW, aan huurprijs kunnen binnenhalen als APB - want het gaat 
hier om inkomsten uitsluitend voor de APB - met een investeringspakket van minimaal 
8,5 miljoen EUR tot 2033, waarvan er meer dan 5 miljoen concreet is toegelicht in de 
commissie; wanneer u ook weet dat ID&T een heel betrouwbare partner is, waar heel goed 
geluisterd wordt naar mekaar, en dat zij in het verleden ook bewezen hebben om heel goed 
te kunnen samenwerken met de provincie, dan denk ik dat wij een hele goede deal hebben 
gesloten, een goede samenwerking tussen privépartners en de overheid. Dat geldt in De 
Schorre trouwens niet alleen voor ID&T, wij werken ook samen met Intensive Activities 
die ook investeringen plannen, maar die hebben dat moeten uitstellen omdat er een brandje 
geweest is, en ook met de bouw van een grote sporthal voor een aantal sportclubs uit Boom. 
Dus ik denk dat het een heel goede deal is. Welke overheid doet het ons na. Ik ga het nog 
eens benadrukken: ik ben heel fier dat wij als provincie dit hebben kunnen doen voor de 
uitbouw van De Schorre. Met die middelen kunnen wij verder werken aan de uitbouw van De 
Schorre, bijvoorbeeld met het project van ‘De Blauwe Halte’, en kunnen wij investeringen 
doen zonder dat het ons veel geld kost. Dit wilde ik toch even ter inleiding en context 
stellen. 
 
Mijnheer Merckx, wanneer het dus gaat over uw vraag in verband met de betaling van de 
hotelkosten het volgende. De gemeenten, zoals gezegd, vertegenwoordigen in deze hun 
inwoners. Vanuit de gemeentebesturen van Boom en Rumst zijn geen bezwaren geuit tegen 
een 2de weekend. Daarmee geven zij aan dat zij geen substantiële tegenkanting hebben 
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ondervonden bij hun inwoners. De voorbije jaren heeft de organisatie zich een bijzonder 
goede buur getoond, en is op heel veel verzoeken van buurtbewoners in het bijzonder, en 
de bewoners in het algemeen ingegaan. Tomorrowland probeert de buren zoveel mogelijk te 
betrekken bij het festival. Er is een ombudsman, een buurthuis, een krantje, een apart 
0800-nummer, en een aparte website. Indien buurtbewoners tijdens of na het festival 
schade of andere materiële ongemakken ondervinden kan men steeds terecht bij de 
ombudsman, mijnheer Corbeels. Er is dus een direct contact mogelijk, en wordt geprobeerd 
zo snel mogelijk in te grijpen bij problemen, vragen, en dergelijke. De buren worden ook 
net voor de festivalstart uitgenodigd om te komen kijken en kennis te maken met het 
festival. Tomorrowland organiseert aparte wijkvergaderingen en staat in open dialoog met 
de buurt. 
Het feit of men hinder ondervindt of niet is ten dele subjectief, en hoe daarbij op een 
objectieve manier het nodige onderscheid kan gemaakt worden wanneer men bepaalde 
vergoedingen voor een verblijf elders zou voorzien, lijkt ons heel moeilijk. Tot welke 
perimeter gaat men dan? Wat te doen met 2 buren waarbij de ene zegt hinder te 
ondervinden, en de andere niet? Ik denk dat die vraag tot vergoeding van hotelkosten 
eventueel kan gesteld worden aan ID&T, maar dan in de 1ste plaats door de gemeenten. 
Maar ik denk dat zij andere maatregelen hebben genomen om die overlast tot een minimum 
te beperken. Ik kan u ook een voorbeeld geven. Ik woon al 29 jaar in Oud-Turnhout, en elke 
zomer in augustus vliegen de F16’s ook boven mijn huis. Om maar te zeggen dat het een 
heel subjectieve ervaring is. 
 
Boom en Rumst krijgen compensatie. Die bestaat onder andere uit investeringen in het 
verenigingsleven, sociaal-culturele organisaties en gemeentelijke initiatieven die een 
meerwaarde vormen voor alle inwoners, het afschaffen van een algemene belasting, dat is 
hier ook al vermeld, aankoop van en korting op de uitlening van gemeentelijke materiaal, 
aanbieden van voordeeltickets. Zij hebben inderdaad, mevrouw Van Hoffelen, goedkopere 
tickets gekregen. Dat is geregeld. Dat is mij bevestigd door de gemeente. Er wordt ook 
een gratis wijkfeest aangeboden tussen de 2 weekends, enz.  
Ik denk dat Boom en Rumst heel wat inspanningen hebben gedaan om in overleg met de 
buurt de hinder tot een minimum te beperken. Ik wil ook nog eens herhalen dat wij het 
aantal grote evenementen strikt hebben beperkt, op zijn minst gehalveerd. Grote 
evenementen wil zeggen evenementen met meer dan 1.500 deelnemers en met 
geluidsversterking. Dat hebben wij gedaan op vraag, en in overleg met de gemeente Boom 
en met de buurtcomités die in nauw contact staan met de gemeenten, en trouwens ook met 
ons rechtstreeks. Ik heb mij ook nog laten vertellen door de burgemeester van Boom dat 
er zelfs in de zomer minder klachten zijn van nachtlawaai dan in de winter. 
 
De vraag rond de vergoeding en het algemene publieke doel van het groendomein. 
De nieuwe gebruiksovereenkomst is zoals gezegd een inkomst voor APB De Schorre. Die 
110.000 EUR die voorzien is voor de brug blijft daar uiteraard in zitten. Dat is ook waarom 
het meer dan 900.000 EUR is. De mogelijkheid bestaat nu dat APB De Schorre 
systematisch reserves kan opbouwen ten behoeve van projecten of werken in eigen beheer, 
zoals we dat trouwens ook doen in bijvoorbeeld het Zilvermeer. Met nieuwe initiatieven, 
zoals de bouw en de uitbating van de Blauwe Halte dient mogelijk het personeelsbestand te 
worden aangepast, we zullen dat zien, en de werkingskredieten te worden verhoogd ten 
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aanzien van de huidige situatie. Dat wordt uiteraard vanzelfsprekend voorgelegd tijdens 
begrotingsgesprekken. 
 
Er zijn nog een aantal andere vragen gesteld die ook gedeeltelijk op de commissie zijn 
gesteld door mijnheer Merckx. Onder andere: is de verhoging van de gebruiksvergoeding in 
verhouding tot de evolutie van de winsten en de meerwaardevooruitzichten van ID&T sinds 
2004? 
In principe is het zelfs niet toegelaten dat wij bedrijfsgegevens opvragen, maar voor ons 
komt het er niet op aan om zoveel mogelijk ID&T te gebruiken als melkkoe. ID&T is een 
zeer goede en betrouwbare partner gebleken de voorbije periode. Wij hebben alleen een 
faire deal willen sluiten op basis ook van wat wij aan andere externe organisaties vragen. 
U geeft voorbeelden van organisaties die De Schorre zelf organiseert. Het gaat over 
externe bedrijven of instellingen die in De Schorre iets organiseren en daar ook 
toegangsgeld voor vragen. Daar vragen wij in principe voor al die organisaties minimaal 
2 EUR per bezoeker als zij zelf de catering doen. Als wij de catering doen is dat 1 EUR. 
Dus wij hebben een aantal gegevens echt bewust ook in de onderhandelingen naar boven 
afgerond om zeker op een voldoende bedrag uit te komen. Maar dat bedrag in totaal is dus 
verdeeld over die jaarlijkse huurprijs en een toezegging via een intentieverklaring van een 
half miljoen per jaar. Die intentieverklaring, u hebt gelijk, ik ontken dat niet, is niet 
juridisch echt afdwingbaar maar is wel een document dat de vertrouwensband tussen ID&T 
en De Schorre versterkt, een vertrouwensband die er trouwens al vele jaren is. 
 
Dan de vragen over de tickets. Ik wil alle suggesties die hier daarjuist gedaan zijn wel 
meenemen naar het directiecomité. Maar wij vinden nog altijd dat provincieraadsleden op 
de een of andere manier toegang moeten krijgen tot evenementen, ook evenementen die 
door externen worden georganiseerd, en dat het niet echt nodig is dat zij om toezicht uit 
te oefenen, en te gaan kijken hoe de zaken daar georganiseerd worden, moeten betalen. Ik 
zal dit nog wel, als u wil, opnieuw in het directiecomité ter sprake brengen. Maar ik denk, 
als we van het principe afstappen dat wij telkens moeten betalen in onze domeinen waar wij 
komen als gedeputeerde of provincieraadslid, dat dit een verkeerde keuze is. Ik ga ook 
naar de cross om lootjes te verkopen voor het G-sportfonds in de VIP-tent. Dan vind ik 
niet dat ik daar een ticket voor moet betalen. Excuseer mij. 
 
 
VOORZITTER.- De heer Bollen heeft het woord. 
 
De heer BOLLEN.- Mijnheer Merckx, als ik in de krant lees “gratis tickets voor politici die 
beslissingen moeten nemen over een overeenkomst van een festival zijn onethisch” vraag ik 
mij af welk beeld dat u hebt van ons hier. Wij zijn hier democratisch verkozen. U geeft 
een volledig negatief beeld over de democratie. Denkt u nu echt dat ons stemgedrag zal 
beïnvloed worden door een inkomkaartje dat we gaan krijgen? Want dat is uw mening. Ik 
denk dat wij allemaal stemmen over de inhoud van een dossier. Dat is geen fatsoenlijke 
manier om aan politiek te doen. Ik noem dit populisme. 
 
Applaus 
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VOORZITTER.- De heer Janssens heeft het woord. 
 
De heer JANSSENS.- Mijnheer Bollen, ik zou nog een stukje verder willen gaan. Ik geef u 
groot gelijk in uw tussenkomst. Ik vind die fantastisch, maar het ligt mij zwaar op mijn 
maag het gedrag van collega Kris Merckx en de informatie die hij verstrekt aan kranten. 
Als ik de Gazet van Antwerpen lees - en ik ben vandaag al aangesproken door mensen 
daarop - en hij wordt letterlijk geciteerd: “Alle 72 provincieraadsleden krijgen elk 2 gratis 
dagtickets.” En hij zegt erbij: “6 leden van de deputatie ook nog eens.” Dus wij zijn met 78, 
dit terzijde. Hij noemt dat belangenvermenging. Hij zegt dat uitdrukkelijk. Hij wordt 
geciteerd. Hij noemt dat ontoelaatbaar, en hij noemt dat onethisch gedrag.  
Collega Merckx, sorry dat ik een beetje geëmotioneerd ben, maar ik neem dat niet van u, 
en ik hoef dat ook niet te nemen. Ik ben iemand die de politiek ben ingegaan met regels van 
ethiek. Ik stel mij regelmatig vragen. Ben ik ethisch bezig? Doe ik de dingen correct? Rijd 
ik er de kantjes niet af? Doe ik dat op een juiste manier? Ik stel mij daar vragen bij. En als 
ik dan in een krant moet lezen op basis van onwaarheden, men noemt dat soms ook leugens, 
maar ik ga niet zover, dat ik een onethisch gedrag heb dan, en ik herhaal, neem ik dat niet. 
Ik betreur het ten zeerste dat u voor politiek blijkbaar belangrijker is, en dat u 
zondermeer de reputatie van andere mensen te grabbel gooit ter wille van uw politiek 
gewin. Ik neem dat niet van u! 
 
Applaus 
 
Ik wil nog even verdergaan. Sorry voor de emotionaliteit, maar dat raakt mij heel diep.  
Bent u nu echt van oordeel, en in welke wereld leeft u eigenlijk, dat ik op basis van 2 gratis 
ticketjes - en ik herhaal dat ik er nog nooit eentje heb gehad of gevraagd, en ik verwijt 
mijzelf eigenlijk dat ik nog niet op Tomorrowland ben geweest, want dat is mijn taak als 
provincieraadslid - aan belangenvermenging ga doen. Dat ik daar mijn oordeel ga van laten 
afhangen? Woont u in Plopsaland? Woont u in Fantasialand? Nee, ik denk dat u in een 
wereld woont van jaloezie, nijd, afgunst, het kijken naar uw buren, dat u niet meer hebt en 
niet minder dan een ander, altijd maar kijken naar een wereld waar onwaarheden leven. Ik 
vind dat heel triest. 
 
Dank u. 
 
Applaus 
 
 
VOORZITTER.- Mevrouw Van Cleemput heeft het woord. 
 
Mevrouw VAN CLEEMPUT.- Dank u wel, ook aan de gedeputeerde voor alle antwoorden. 
Een vraag die voor ons wel openblijft, en die het voor Groen het moeilijkste maakt om de 
gebruikersovereenkomst goed te keuren is het feit dat het ineens voor zo’n lange termijn 
is. Daar hadden wij seffens graag nog antwoord op gehad. Wij vinden het nog altijd heel 
belangrijk dat het per legislatuur kan herzien worden, dat elke deputatie opnieuw de 
bevoegdheid heeft om het beleid van De Schorre te bepalen. 
Ik ga nog even door met mijn vragen en onze standpunten. Ik hoor u graag vertellen dat er 
maximale betrokkenheid geweest is met de buurt. Ik wil allerminst ontkennen dat hier al 
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veel inspanningen geleverd waren. Dat horen wij ook wel vanuit de gemeenten Boom en 
Rumst. Maar ik denk wel dat het nogal eenvoudig is om te zeggen dat het subjectief is om 
in te schatten wat de problemen zijn. Ik denk dat die niet zo eenvoudig zijn Ik denk dat we 
echt wel mogen erkennen dat de getuigenissen die Kris Merckx gebracht heeft daarin wel 
terecht zijn, en dat het echt wel heel storend is. Het valt ook niet altijd te vergelijken 
met F16’s die een paar uur overvliegen. Het is wel heel intens voor een bepaalde wijk daar 
in de buurt. 
Ik hoor u ook wel zeggen dat het aspect rond die hotelkosten van mensen die daar naar 
vragen nog herbekeken kan worden. Wij gaan ons nu op het amendement van Kris Merckx 
onthouden, maar ik vind dat wel op zich een belangrijke piste die kan bekeken worden. Het 
inzetten op zo’n maximale compensatie voor de buurt moet zeker blijven meegenomen 
worden. 
Ik heb dan ook nog een vraag. We begrijpen dat het niet per se aan de provincie is, of 
gelinkt aan de gebruikersovereenkomst, maar ik link ze wel hier aan. Goedkopere tickets: 
hoe werkt dat systeem juist? Het is voor Groen ook heel belangrijk dat iedereen die uit de 
buurt komt die tickets ook kan krijgen. Maar als ik het goed begrepen heb, corrigeer mij 
als ik hier mis ben, is het nog altijd een lotingsysteem. Was het niet 1 op 8, of 1 op 10? 
Voor zo’n groot festival moet het volgens mij mogelijk zijn dat iedere buurtbewoner die 
aan een goedkoop tarief een ticket wil kopen daar gebruik van kan maken. Ik vraag daar 
nog de nodige verduidelijking over. 
Het hele debat rond tickets voor de provincieraadsleden vinden wij ook een moeilijk debat 
dat buiten heel het populistische discours moet gevoerd worden. Ik ben heel blij, mijnheer 
de gedeputeerde, dat u zegt dat u het systeem dat nu niet echt helemaal duidelijk was nog 
wil herzien binnen het directiecomité hoe het juist gevoerd zal worden. Ik deel u dan ook 
graag het standpunt mee van de Groen-fractie. Wij zijn ook van mening dat leden van de 
raad van bestuur toegang moeten kunnen krijgen tot deze site. Ik denk alleen dat het 
misschien wel mag kaderen, en ik denk dat dit ook de toezichtcontrole zal verhogen, dat 
dit een plezant, en dat mag het zeker ook zijn, maar transparant werkbezoek mag zijn. Dat 
mag met een rondleiding zijn met een blik achter de schermen. Dat mag zelfs spreken met 
een aantal mensen zijn. Dat dit niet per se hoeft te zijn, want ik vind het eigenlijk ook geen 
goed systeem. Je moet het maar weten als provincieraadslid dat je een mailtje moet 
sturen als je tickets wil. Dan staat het nog altijd ieder raadslid vrij, en ik kijk niemand aan 
of maak niemand zijn rekening, om gewoon met een vriend te gaan en te gaan feesten. Ik 
denk dat het ons, en ook de politiek, siert als we zeggen dat dit kadert binnen een plezant 
werkbezoek. 
 
 
VOORZITTER.- De heer De Haes heeft het woord. 
 
De heer DE HAES.- Ik sluit mij aan bij wat mijn collega al gezegd heeft, maar ik wil nog 
even terugkomen op het feit dat we een paar dingen door mekaar aan het gooien zijn. De 
overeenkomst zelf hoort straks goedgekeurd te worden in de APB.  
Ik vraag mij af of er nu eigenlijk iemand is die dat een slechte overeenkomst kan vinden? 
Want we worden er allemaal beter van. Is er iemand die daar belangenvermenging kan in 
zien tussen die tickets en die overeenkomst? Dat is eigenlijk je reinste waanzin. Wat ik wel 
geleerd heb is dat wanneer er bepaalde toelichtingen gegeven worden op de commissie er 
mensen zijn die niet alleen selectief doof zijn, maar heel bewust verkeerde dingen horen 
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en met die verkeerde dingen dan de boer op gaan naar de pers. Wanneer je verkeerde 
dingen gaat verder vertellen, of halve waarheden nog wat gaat vervormen, dan worden dat 
leugens en dan wordt dat, zoals hier al gezegd is, plat populisme waarbij je dan nog mensen 
afschildert als onethisch. 
En dan gaat het over die tickets. Zoals Ivo Bollen al zei: gaan wij nu voor een ticket ons 
stemgedrag veranderen? Dat is je reinste onzin.  
Wij zullen die amendementen niet goedkeuren, niet voor de hotelkosten, niet voor de 
tickets. En wat zo’n toezicht betreft: kent u ‘Reizen Waes’? Die is ooit in Noord-Korea 
geweest, onder toezicht. Daar werd tegen hem gezegd waar hij mocht kijken en waar niet. 
Als ik mijn toezichtverhaal volledig wil invullen, dan niet op zijn Noord-Koreaans, maar 
zoals ik dat vrij en vrank wil invullen. 
 
 
VOORZITTER.- De heer Willekens heeft het woord. 
 
De heer WILLEKENS.- Ik denk dat we 2 dingen een beetje uit elkaar moeten houden.  
Het klopt inderdaad, het is veel te verregaand, en een karikatuur die mijnheer Merckx 
maakt van die gratis tickets en de populistische toer daarmee opgaat, maar het is nog veel 
schrijnender om te zien dat u als deputatie, en dat kunt u niet ontkennen, zich wel hebt 
laten leiden door de uitspraken van mijnheer Merckx in de media. Want als we even 
teruggaan: wat is er gebeurd? Mijnheer Merckx klaagt in de media aan dat we gratis 
tickets ter beschikking krijgen van de holding Tomorrowland, en dat dit wel eens 
belangenvermenging zou kunnen zijn. Wat doet u daarop? U gaat een overeenkomst maken 
waarin u als bestuur tickets aankoopt. Uiteindelijk hebt u zich laten leiden om daar niet 
aan te moeten toegeven, maar tegelijkertijd zorgt u er nu voor dat wij als raadsleden 
moeten ondergaan dat wij boven de gewone burger en de man in de straat worden gezet, 
want de provincie koopt met uw belastinggeld tickets en gaat die uitdelen onder de 
raadsleden. Ik denk dat dit een zeer ongezond iets is, en dat u dit heel dringend moet 
herbekijken. Ik ben ook van mening dat wij ons toezicht moeten kunnen uitoefenen op het 
terrein, enz. Ik herinner mij dat toen ik provincieraadslid werd dat wij zo’n badge kregen 
die u toegang zou verschaffen op verschillende plekken. Ik weet niet waar het juist voor 
dient. Ik heb het ook nog nooit gebruikt. Misschien ligt daar wel een mogelijkheid in. Maar 
zoals het nu voorligt kunnen wij er ons ook absoluut niet mee akkoord verklaren, want nu is 
het wel degelijk zo dat je belastinggelden gaat gebruiken om tickets te gaan verschaffen 
aan uw raadsleden. Dat kan je niet uitgelegd krijgen, terecht niet. 
 
 
VOORZITTER.- De heer Merckx heeft het woord. 
 
De heer MERCKX.- Het antwoord op de opmerkingen van de heer Janssens kan hij vandaag 
lezen in het Editoriaal in Gazet van Antwerpen onder de titel “de NV Zelfbediening”. Dan 
kan u het debat bijvoorbeeld met die editorialist, en de mensen die er mee instemmen, 
gaan voeren. 
U geeft de indruk dat ik individueel hier raadsleden beschuldigd heb van onethisch gedrag. 
U had mij eerst kunnen vragen naar de precieze tekst van mijn persmededeling waarop dat 
artikel gebaseerd is om dat te kunnen nalezen. Wat staat daarin? Daar worden geen 
personen bekritiseerd, daar wordt een systeem bekritiseerd dat aanzet, of in elk geval kan 
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aanzetten tot onethisch gedrag. Wat staat daarin? Twee zinnen: “Gratis tickets voor 
politici die beslissingen moeten nemen over overeenkomsten met festivalorganisatoren zijn 
onethisch. Zij vormen de facto een vorm van beïnvloeding en belangenvermenging, of 
wekken op zijn minst het vermoeden daarvan.” Ik bespaar u de formules die de mensen 
gebruiken in de mails die zij mij sturen over de manier waarop het gemeentebestuur van 
Boom en het provinciebestuur, enz., omgekocht is. Die gebruik ik niet. Ik zeg dat niemand 
kan ontkennen dat het een vorm is van goodwill kopen, die het ons moeilijk maakt om 
onafhankelijk te oordelen in het algemene belang. Dat is alles waarover het gaat. U zegt 
dat ik in Plopsaland woon. Nee, mijnheer Janssens, vraag aan al mijn collega’s die met mij 
gestudeerd hebben, die weten dat goed genoeg, dat ik zoals de meesten van hen in een 
villawijk had kunnen wonen. Dus er is geen spoor van afgunst, ook niet tegenover hen bij 
mij, aan te duiden. Zij zullen de eersten zijn die u dat zeggen. Dat is schandalig dat u mij 
beschuldigt van afgunst. Ik woon wel … 
 
 
VOORZITTER.- Het gaat niet over wie waar woont. We zijn over Tomorrowland bezig. 
 
 
De heer MERCKX.- Nee, ik woon wel al 47 jaar in een sociale woonwijk. Ik kom ook in al de 
gemeenten in volkswijken. Inderdaad, ik identificeer mij met de problemen en de 
levensomstandigheden van die mensen. Dan weet ik ook dat het in het geval van 
Tomorrowland niet gaat om een inkomkaartje of een ticketje. Dat gaat over grote en 
belangrijke bedragen voor mensen die het met bescheiden of lage inkomsten moeten 
stellen. U zou zich beter ook eens in de positie van die mensen stellen. 
 
Nu over de grond van de zaak. Gedeputeerde Peeters die zegt dat er vanuit de gemeenten 
weinig bezwaren zijn toegekomen. Spijtig dat het publiek in onze politieke zittingen niet 
kan tussenkomen. Hier zit een mevrouw die een officieel milieubezwaar ingediend heeft 
tegen de aanvraag voor een milieuvergunning, met zowel bij de gemeente als bij de 
provincie geen antwoord. Er zijn wel degelijk bezwaren toegekomen, ook in de mails die ik 
gekregen heb. Er is iemand die zegt dat hij overal heeft aangeklopt, in Boom, in Rumst, bij 
de provincie, en geen antwoorden heeft gekregen.  
U zegt ook dat men een goed contact onderhoudt met de buurt. Maar de essentiële 
kwestie, die belangrijke, ingrijpende beslissingen die hier nu zou genomen worden, de 
mensen op te zadelen met 17 jaar lang elk jaar een dubbelfestival, daar is niet het minste 
voorafgaande overleg, niet de minste bevraging over geweest. Dat is een zeer, zeer zware 
fout. Weet u wanneer de bewonersvergadering dit jaar doorgaat? Volgende week, 
gedeputeerde Peeters. U kan niet ontkennen dat hier rond dit punt de relaties met de 
directe omgeving, de omwonenden, terzijde zijn geschoven voor het doorduwen van een 
financieel imperatief, namelijk de winstperspectieven op dezelfde hoogte houden, ondanks 
een aantal internationale tegenslagen met mensen met wie men zich geassocieerd heeft. 
Ik stel vast dat wij hier nog altijd geen beeld hebben gekregen van de samenstelling van 
die nieuwe gebruiksvergoeding. U zegt dat 275.000 bijna verdubbeld is tot 630.000 EUR. 
Zit die 100.000 EUR afbetaling van de helft van die brug daar nog in? Hebt u dat gezegd? 
Excuseer mij dan. Dat zit er dan nog voor 7 jaar in. 
U weet ook dat die 2 miljoen subsidie die wij gegeven hebben misbruikt is geweest om een 
onrechtmatig bekomen subsidie van 2 miljoen die men kon bekomen omdat men het 
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kunstmatig verlaagd had tot 4,6 miljoen EUR, maar dat die brug finaal 6,4 miljoen EUR 
gekost heeft. Die 2 miljoen is gebruikt om Arne Quinze onder andere 700.000 EUR meer 
te geven voor zijn bijdrage, 1,1 miljoen. Dus die 2 miljoen is gewoon misbruikt geweest. Wij 
hadden die integraal moeten terugvorderen, en die moet geen deel uitmaken van een 
zogenaamde gebruikersbijdrage nu. 
 
Ik vind het heel spijtig dat u niet wil ingaan op ons voorstel voor de hotelkosten. Ik begrijp 
ook niet goed wanneer men zegt dat het een interessante piste is dat men zich daarover 
gaat onthouden, maar dat terzijde. U kan toch de hinder die zo’n mediafestival, en dan niet 
3 of 4 dagen, maar 6 of 8 dagen in de toekomst, vergelijkt met de F16’s die met een om 
besparingsredenen ingekorte vliegtijd af en toe eens boven uw huis vliegen, of met een 
voetbalmatch die 2 keer 45 minuten duurt, en dan nog mogelijks een beetje lawaai ervoor 
en daarna. Men veronderstelt van ons toch enig onderscheidingsvermogen, en vooral 
inlevingsvermogen met die problemen van de omwonenden die wij ook moeten ter harte 
nemen. 
Tenslotte, wat die gratis tickets betreft. Om niet te lang te zijn heb ik dat niet in mijn 
interpellatie gezet. Maar u weet dat ik zowel mondeling als schriftelijk aan u gezegd heb: 
“Wij zijn voorstander van een provinciale toezichtcommissie Tomorrowland omwille van de 
omvang en de impact van dat evenement, met als doel de naleving van de 
gebruiksovereenkomst en het goede verloop te kunnen controleren. Om ons een goed idee 
te kunnen vormen van: welke bekommernissen van de omgeving zijn terecht; moeten we ter 
harte nemen; kunnen we steunen; welke zijn eventueel overdreven; enz. Welke positieve 
voorstellen kunnen we doen om aan rechtmatige verzuchtingen tegemoet te komen?” Ik heb 
gezegd dat die commissie zou kunnen bestaan uit de leden van de commissie Recreatie en 
Vrije Tijd. Trouwens diegenen die zich bezighouden, onder andere, met wat er op het 
domein De Schorre gebeurt. Die kunnen eventueel daar ook een vervanger voor aanduiden 
uit de raad zelf, of zelfs extern die deskundig is, die meer betrokken is bij het hele 
gebeuren in Boom en omgeving. Zo’n provinciale toezichtcommissie Tomorrowland zou onder 
begeleiding van iemand van Tomorrowland en van het provinciaal recreatiedomein De 
Schorre een dubbel bezoek kunnen brengen, alvast het eerste jaar of dit jaar op een 
drukke dag in één van de weken van de opbouw om de implicaties daarvan te bekijken, en 
ten tweede op een zaterdag van één van de festivalweekends. Maar dan gaat het wel om 
het afstappen ter plaatse voor een werkbezoek om het hele verloop te controleren. 
Daarvoor kunnen de deelnemers dan wel een door ID&T normale zitpenning uitbetaald 
worden omdat het om verrichte arbeid gaat. Ik vind dat een goed en verdedigbaar 
voorstel. Maar niet: men kan een gratis ticket aanvragen, ook nog voor een partner, zonder 
dat er enige werkopdracht tegenover staat, gewoon om mee te gaan vieren. Andere mensen 
moeten daar heel hard voor werken. 
 
 
VOORZITTER.- Mijnheer Merckx, u stelt nu voor tickets + zitpenning. 
 
 
VOORZITTER.- De heer Janssens heeft het woord. 
 
De heer JANSSENS.- Ik ga het heel kort maken, mijnheer de voorzitter, want ik ga me 
niet verder verlagen tot het niveau van sommige collega’s. Als ze verkeerd geciteerd 
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worden dan kunnen ze, zoals reeds gesuggereerd werd, een rechtzetting vragen aan de 
krant. 
Ik heb vernomen uit uw hagiografie, die u hier zelf tentoon hebt gespreid, dat u een 
sociaal voelend persoon bent. Ik denk dat uw sociaal rechtvaardigheidsgevoel dan wel naar 
boven zal komen en dat u spontaan die rechtzetting bij de kranten zult vragen.  
Ik heb ook uit uw hagiografie geleerd dat u niet woont in Plopsaland, maar u leeft voor mij 
wel degelijk in een wereld waar de onwaarheden en de leugen welig tieren. En u weet wat 
dat men zegt over eigen lof? … 
 
 
VOORZITTER.- De heer De Haes heeft het woord. 
 
De heer DE HAES.- Ik herhaal: als we de toezichtcommissie moeten samenstellen met het 
systeem D’Hondt mag u nog niet mee. 
 
 
VOORZITTER.- De heer Willekens heeft het woord. 
 
De heer WILLEKENS.- Nog heel kort iets dat nog niet ter sprake is gebracht, en dat is 
dat mijnheer Merckx er ook voor pleit dat de dotaties nog groter worden aan de provincie 
vanwege ID&T. We moeten er ook eens bij durven stilstaan wat er kan gebeuren als je dat 
op de spits drijft. Enerzijds gaan uw prijzen nog hoger worden, waardoor die categorie 
mensen dat je graag zou willen bereiken nog veel moeilijker te bereiken zijn want de 
prijzen gaan nog hoger de lucht ingaan.  
En dit is misschien nog een primeur, een van de dagen zal er ook een rapport uitkomen 
vanwege een studiebureau dat in opdracht van ID&T onder andere, mee gemaakt is waarin 
ook de onrechtstreekse effecten van Tomorrowland staan. Die zijn hier vandaag eigenlijk 
nog niet aan bod gekomen. Dat is dat er niet minder dan 5.000 mensen tewerk zullen 
gesteld worden door de organisatie zelf. En dan hebben we het nog niet gehad over al het 
onrechtstreekse. Denk maar aan hotels, taximaatschappijen, horeca, en alles wat daar 
omtrent staat te gebeuren. De totale opbrengst voor de Vlaamse gemeenschap gaat de 
100 miljoen overstijgen deze keer. Het is maar dat u dat ook een beetje indachtig bent. 
 
 
VOORZITTER.- Mevrouw Naert heeft het woord. 
 
Mevrouw NAERT.- Ik wil hier toch ook eens mijn gedacht zeggen rond die zaak. 
Hier worden systematisch woorden verdraaid. Dat is niet de eerste keer. In de eerste 
plaats gebeurt dat door de overkant van waar ik hier zit. Als Kris iets naar voor heeft 
gebracht over een zitpenning heeft hij niet over inkomsten gesproken, niet over een kaart. 
Dat was gewoonweg een werkbezoek. Dat is helemaal iets anders. Dat wordt systematisch 
allemaal in het belachelijke getrokken. U gaat mij nu ook eens laten uitspreken. 
U toont hier onbegrip voor de situatie van de mensen daar in de buurt. Een compleet 
misprijzen voor dat probleem. Het is niet de provincie, het is de schuld van Boom, en dat is 
misschien de schuld van Rumst. Die hebben ook hun verantwoordelijk erin. Maar wij zitten 
hier in een provincieraad, en wij moeten zien wat wij daaraan kunnen doen. Wat wij hier 
voorstellen als Partij van de Arbeid is dat er een tegemoetkoming komt naar die mensen. 
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Dan kan u effectief discussiëren over financiële compensatie of iets anders, maar als er 
een goed festival in Berlijn is die het op die manier oplost, en wij stellen dat voor dan vind 
ik dat daarover kan gepraat worden. Dat is tenminste iets van respect, en dat trek je niet 
in het belachelijke. 
Ten tweede, gans het punt van de tickets. Hier is nooit iemand persoonlijk geviseerd, 
niemand niet. Maar we moeten weten in wat voor een tijd we nu leven. Ik ken niet iedereen 
zeer goed, maar de meesten die ik wel ken laten zich effectief niet omkopen voor 
2 tickets. Dat weet ik maar al te goed. Maar wat ik wel weet is dat ID&T de bedoeling 
heeft om de provincie te laten springen en dansen naar haar wensen. Dat is haar bedoeling.  
 
Rumoer in de zaal 
 
 
VOORZITTER.- Mevrouw Van Cleemput heeft het woord. 
 
Mevrouw VAN CLEEMPUT.- Collega’s, het is een levendig debat met veel elementen, het 
een al relevanter dan het andere, maar ik probeer heel nauw mijn bullets met de vragen die 
nog leven bij te houden. Ik wil toch ook, omdat er systematisch al eens woorden verdraaid 
worden, op voorhand al 2 rechtzettingen doen zodat mijn woorden niet verdraaid worden. 
Ten eerste aan mijnheer De Haes: wanneer het gaat over een toezichtcommissie pleit ik 
allerminst voor een werkbezoek waar u onder toezicht, onder curatele, gaat bezoeken. 
Maar het lijkt mij wel relevant dat je wanneer je iets gaat bezoeken je iets meer 
toelichting krijgt van mensen, dat je iets meer dingen ziet die je anders als gewone 
bezoeker misschien niet ziet, en dat gezegd wordt: kijk nu gerust zelf nog eens rond en 
vorm uw eigen mening. Dat lijkt mij relevant. Dat wil toch even rechtzetten. 
Ten tweede, want ik voel ook aldaar een verdraaiing van mijn woorden aankomen als het 
gaat over onze onthouding over het voorstel van de hotelkosten. Mevrouw Naert, ik ben 
het niet meer dan eens met u wanneer u zegt dat u hier een constructief voorstel doet 
waarover gepraat kan worden. Maar als wij nu dit amendement zouden goedkeuren dan 
betonneren we het al. Volgens mij is Boom nog altijd Berlijn niet. Het is een interessante 
piste. Volgens mij bent u ook voor een bevraging, bent u ook voor maximale 
buurtbetrokkenheid. Dus waar wij hier voor staan door voor deze onthouding te stemmen is 
dat wij zeggen: wij vinden het een goed idee, maar we weten al dat er heel veel processen 
lopen rond buurtbetrokkenheid en buurtparticipatie. Daarom hebben we met onze 
onthouding expliciet willen zeggen dat het een goed idee is, maar wij willen dat hier niet 
zomaar opleggen vanuit de provincie. Dat kadert in een ander proces. Wij hopen inderdaad, 
samen met u veronderstel ik, dat dit voorstel wordt meegenomen en dat dit mee op tafel 
komt om de bezorgdheden, die hier terecht zijn aangekaart van burgers, maximaal mee te 
nemen zodat er zo weinig mogelijk overlast is. Daarmee alvast de verduidelijking van onze 
onthouding. Ik hoop hierover ook niets anders straks of morgen op Facebook te lezen. 
Dan blijf ik nog mijn 2 vragen stellen. Ik denk dat het misschien fair zou zijn dat mijnheer 
de gedeputeerde daar nu rechtstreeks op mag antwoorden, want hij krijgt de kans niet 
echt, over de gebruikersovereenkomst tot 2033, en hoe juist het ticketsysteem voor de 
buurt werkt. 
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De heer PEETERS, gedeputeerde.- Wat dat laatste betreft moet ik toegeven dat ik niet zo 
goed op de hoogte ben. Dat is iets wat je aan de gemeente Boom moet vragen hoe dat zij 
de plaatselijke inwoners tickets bezorgen. Ik kan het wel navragen, maar dat weet ik echt 
niet uit het hoofd. 
Wat de duur van het contract betreft hebben wij, omdat wij goede ervaringen hebben met 
ID&T en omdat natuurlijk de investeringen ook maar kunnen gebeuren als zij een lang 
perspectief hebben, het nuttig geacht om het gelijk te stellen met de milieuvergunning. 
Het is natuurlijk ook zo dat de bedragen die daarin staan dat die, zoals in het contract 
trouwens staat, geïndexeerd worden. Het verlof tot bouwen, dat is nu een 4de verlof, gaat 
tot 2022. Daarna komen er allicht nog verloven tot bouwen waarbij we wel opnieuw kunnen 
evalueren welke investeringen er gebeuren in overleg met ons bestuur. Dus wat die 
investeringen betreft is het niet zo dat wat er geïnvesteerd wordt er al vastligt tot 2033. 
 
 
Mevrouw VAN CLEEMPUT.- Het basisengagement dat Tomorrowland mag doorgaan blijft 
wel bestaan. 
 
 
De heer PEETERS, gedeputeerde.- Ja, dat wel. 
 
 
Mevrouw VAN CLEEMPUT.- Wij gaan straks trouwens ook om de verdaging vragen. Ons 
standpunt blijft dat we niet vinden dat dit het basisengagement mag zijn, en dat het elke 
legislatuur mag herzien worden. Dus daarom vragen wij de verdaging, want we willen dat 
het heronderhandeld wordt. 
Als u zegt dat u het ticketsysteem niet kent vind ik dat als provinciaal bestuur heel erg 
jammer. Ik maak mij dan wel een beetje zorgen over het onderhandelingsproces zoals dat 
gevoerd is met ID&T. Als ik zo’n onderhandeling vanuit de deputatie zou zijn aangegaan zou 
ik daar met de gemeenten Boom en Rumst en de provincie als één partner hebben gezeten. 
Dan mis ik hier wel het feit dat er geen kennis is over hoe dat die ticketsystemen waren. 
Ik vind het ook de rol van de overheid, de provincie, los van het feit dat ik snap dat het 
zeer gelinkt is aan Boom, om de bezorgdheden van de buurt en hoe dat het proces met die 
buurt loopt maximaal te bewaken. Ik vind het heel betreurenswaardig dat we dit niet 
kennen. Dat ID&T zowel de gemeenten Boom en Rumst, als de provincie, als 3 verschillende 
partners ziet. Volgens mij ben je als overheid veel sterker als je die onderhandeling samen 
aangaat en daar één blok vormt. Ik mis dat nu in de onderhandelingen, en ik denk dat er 
dan nog een betere gebruikersovereenkomst had geweest. 
 
 
VOORZITTER.- Mevrouw Weckhuyzen heeft het woord. 
 
Mevrouw WECKHUYZEN.- Ik wil heel kort de vraag beantwoorden van mevrouw Van 
Cleemput. Wat de gemeente Rumst betreft is het zo dat met de edities van de dubbele 
weekends al onze inwoners de kans krijgen om gegarandeerd een ticket te kopen voor 
zichzelf aan de normale marktprijs, en dat 700 van onze inwoners volgens het principe ‘wie 
eerst komt, eerst maalt’ een kortingticket kunnen kopen. De gemeente Boom heeft een 
gelijkaardig systeem. 
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VOORZITTER.- De heer Lemmens heeft het woord. 
 
De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Mijnheer de voorzitter, ik denk dat we hier nog heel 
lang kunnen discussiëren. Ik denk dat het een goed debat is geweest, dat is ook in het 
begin gevraagd geworden, in alle openheid. Ik vind het ook niet fijn dat er bepaalde dingen 
in de media gezegd zijn met heel veel onwaarheden. Ik betreur dat enorm. Ik betreur het 
ook dat door bepaalde mensen een hele raad in diskrediet is gebracht, door de 
opmerkingen van één persoon. Ik betreur dat ten zeerste. Maar ik wil één ding toch 
duidelijk maken. Dat is: noem mij één overheid in dit land, noem mij één gemeente, noem ze 
mij, die in onderhandelingen met een privépartner zoveel heeft kunnen terugkrijgen naar 
de belastingbetaler toe, naar het domein toe, naar de provincie toe. Noem mij één 
overheid! Ik denk dat collega Peeters enorm sterk onderhandeld heeft. Dat is hier 
natuurlijk overschaduwd geworden door de lekken naar de pers, de bewuste sfeermakerij 
in de pers waar men nog alleen focust op die tickets. Ik geloof dat hier een heel sterk 
verhaal is geschreven. En het is zoals hier gezegd, was ID&T er niet geweest zou De 
Schorre er zo niet hebben voorgestaan. Als overheid sta je soms in een moeilijke positie 
wanneer je moet onderhandelen met een privépartner. Maar ik denk dat we er hier heel 
sterk zijn uitgekomen. Ik denk dat deze deputatie er voor gezorgd heeft dat er ook 
minder hinder zal zijn. Er zal hinder zijn want ik woon in Wilrijk en ik hoor ook af en toe de 
boxen van Tomorrowland. Maar waar we voor gezorgd hebben is toch wel dat er toch 
minder grote evenementen zijn. Er is een plan voor De Schorre. Er is een plan in 
samenspraak met de bewoners opgesteld. Ik denk dat we hier een sterk signaal hebben 
gegeven. We hebben hier een festival, en het is goed dat mevrouw Naert er ons nog eens 
aan herinnerd heeft, het is een dansfestival waar heel de wereld ons om benijdt, met een 
enorme economische return ook nog eens. Niet alleen die belastinggelden, niet alleen die 
inkomsten naar de provincie toe, maar de economische return is enorm. Wij hebben van 
Toerisme Vlaanderen, van de federale regering vragen gekregen om die mee te 
ondersteunen. Wel, we zijn er voor gegaan. Dat er een heleboel vragen zijn rond bepaalde 
punten van het contract, en dergelijke meer, is normaal. Maar op zeker moment moesten 
wij natuurlijk die overeenkomst maken. Wij brengen die hier op de provincieraad voor. 
Daar hebt u kunnen over debatteren. U hebt er in de commissie verschillende keren vragen 
kunnen over stellen.  
Ik wil maar komen tot één ding, collega’s. We hebben dit echt gedaan vanuit de deputatie 
met maar één ding voor ogen, dat is het algemeen belang dienen, het algemeen belang voor 
de provincie, voor De Schorre, voor de omwonenden. Dat het allemaal niet optimaal is, dat 
klopt. Maar we hebben in alle geval op een heel sterke manier onderhandeld. Dat is wat hier 
vandaag voorligt. Ik zou dan ook vragen dat we de stemming zouden doen over dit punt. 
Ik denk dat alles gezegd is en dat iedereen zijn punt heeft kunnen maken. Ik hoop, 
mijnheer de voorzitter, dat we het hierbij kunnen afsluiten en dat we met heel veel 
middelen voor onze provincie, voor De Schorre, een mooie toekomst tegemoet gaan. 
 
Ik dank u. 
 
Applaus 
 
 
VOORZITTER.- Dan sluit ik ook deze discussie. 
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De heer MERCKX.- Nee, mijnheer de voorzitter, dat is niet toegelaten. 
Ik heb u gezegd dat u eens moet kijken naar de video-opnames van de provincieraad van 
Oost-Vlaanderen en u spiegelen … 
 
 
VOORZITTER.- Ik zou graag hebben dat u wil stoppen, mijnheer Merckx, anders moet ik u 
het woord ontnemen. U heeft het woord gehad.  
We gaan verder met de stemming van de amendementen. 
 
 
De heer MERCKX.- Dit gaat echt over een aantasting van het spreekrecht van verkozenen! 
 
 
VOORZITTER.- We stoppen over het geheel. 
 
 
De heer MERCKX.- Ja, maar de hoofdgedeputeerde zegt dat het debat moet stoppen, en 
op een partijdige manier zegt u: nee … 
 
 
VOORZITTER.- De heer Willekens heeft het woord over de stemming. 
 
De heer WILLEKENS.- Ik heb gewoon nog een vraag over wat er gestemd gaat worden 
seffens. 
Voor alle duidelijkheid, is het zo dat we gaan stemmen over het geheel waar inbegrepen is 
dat bij die 630.00 EUR aan dotatie die tickets al in mindering zijn gebracht, of moet dat 
daar nog af. 
 
 
VOORZITTER.- De stemming gaat op dit moment niet over de overeenkomst. De stemming 
gebeurt straks bij het APB in besloten vergadering.  
We gaan nu over naar de stemming van de amendementen. 
 
 
Mevrouw VAN CLEEMPUT.- Ik moet Kris Merckx nu wel bijtreden. Ik vind het ook een 
beetje rare manier dat hier redelijk eenzijdig wordt beslist dat als er nog iemand van de 
raad nog extra elementen heeft in het debat mag dat toch wel?  
 
 
De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Ja, dan doet u dat maar, en dan komt hier iedereen 
nog tussen. Op zeker moment heeft iedereen het gezegd. 
 
 
Mevrouw VAN CLEEMPUT.- Ik ben ermee akkoord dat de voorzitter het debat mag 
afronden als er dingen herhaald worden, maar als er iemand nog aanvullende elementen wil 
geven niet. 
 
 
VOORZITTER.- Ik denk dat iedereen zijn ding wel heeft kunnen zeggen. 
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De heer MERCKX wil tussenkomen. 
 
VOORZITTER.- Mijnheer Merckx, ik ben aan het praten. Ik heb u ook niet onderbroken. 
Ik heb gevraagd om het debat af te sluiten. Wij zijn anderhalf uur aan het debatteren. Ik 
denk dat het goed geweest is. Iedereen heeft zijn ding kunnen zeggen. Ik leg uw 
amendementen nu voor ter stemming. 
Er zijn 2 amendementen. Die gaan we nu stemmen. 
 
Dan leg ik het eerste amendement voor ter stemming en de stemming is geopend. 
 
 
De heer MERCKX.- Over dit amendement zou ik nog iets willen zeggen dat daarnet 
aangebracht is door gedeputeerde Peeters. Hij zegt dat dit niet te organiseren is. Welke 
perimeter ga je aannemen, enz.? Als een Duits megafestival … 
 
 
VOORZITTER.- Mag ik vragen dat u gewoon uw amendement voorleest. 
 
 
De heer MERCKX.- Teneinde de omwonenden beter te beschermen tegen de belangrijke 
hinder veroorzaakt door dit megafestival dient de organisator ID&T hen de mogelijkheid 
te bieden hieraan te ontkomen door hen tijdens het festivalweekend een hotelverblijf aan 
te bieden, of een vergoeding voor hotelkosten. De regeling die het Lollapallooza festival in 
Berlijn vorig jaar aan de naaste omwonenden aanbood kan daarvoor model staan. Dit 
resulteert dan in de toevoeging van een artikel 2 aan de besluiten. Het directiecomité van 
APB De Schorre krijgt de opdracht om binnen de maand met ID&T een overeenkomst te 
sluiten waarbij de directe omwonenden die dit wensen, telkens tijdens elk festivalweekend, 
een hotelverblijf wordt aangeboden of een forfaitaire vergoeding voor hotelkosten, dit 
naar het voorbeeld van de regeling toegepast door Lollapalooza festival in Berlijn. Deze 
overeenkomst dient ten laatste eind mei 2017 ingepast te worden in de nieuwe 
gebruiksovereenkomst zodat zij vanaf het eerstkomende festivalweekend van toepassing 
kan zijn. 
 
 
VOORZITTER.- We gaan over tot de stemming van amendement 1. 
Wie voor het amendement is stemt ja, wie tegen is stemt nee.  
De stemming is geopend. 
 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
64 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
56 leden hebben nee gestemd; 
 2 leden hebben ja gestemd; 
 6 leden hebben zich onthouden. 
 
Het amendement wordt verworpen bij 56 stemmen nee, 2 stemmen ja en 
6 onthoudingen. 
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VOORZITTER.- We gaan over tot de stemming van amendement 2. 
Mevrouw Van Cleemput heeft het woord. 
 
Mevrouw VAN CLEEMPUT.- Wij gaan ons hier als fractie op onthouden omwille van een 
enerzijds, anderzijds redening. Enerzijds omdat wij het eens zijn, mijnheer Merckx, dat 
het geven van tickets op geen enkele manier gelinkt mag worden aan een financiële deal. 
Dat gaat volgens ons om het democratisch recht van de raad van bestuur om te komen 
controleren. Maar zoals het hierin geformuleerd staat vinden wij ook een beetje de 
formulering terug dat je als lid van de raad van bestuur geen gratis toegang mag hebben 
tot de site, en daar zijn wij het dan niet mee eens. Vandaar onze onthouding. 
 
 
VOORZITTER.- Dan gaan we over tot de stemming van amendement 2. 
 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
64 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
51 leden hebben nee gestemd; 
 2 leden hebben ja gestemd; 
11 leden hebben zich onthouden. 
 
Het amendement wordt verworpen bij 51 stemmen nee, 2 stemmen ja en 
11 onthoudingen. 
 
 
VOORZITTER.- Dan aan we over tot de stemming van punt 7/1 van de agenda.  
De stemming is geopend. 
 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
63 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
55 leden hebben ja gestemd; 
 2 leden hebben nee gestemd; 
 6 leden hebben zich onthouden. 
 
Goedgekeurd met 55 stemmen ja, 2 stemmen nee en 6 onthoudingen. 
 
Mevrouw Van Cleemput heeft het woord. 
 
Mevrouw VAN CLEEMPUT.- Aangezien we ons niet kunnen vinden in de overeenkomst gaan 
we ons onthouden op het beëindigen van de huidige. 
 
 
VOORZITTER.- De heer Merckx heeft het woord. 
 
De heer MERCKX.- Wij hebben tegen gestemd omdat wij de reacties die wij gekregen 
hebben onderzocht hebben. Ik moet zeggen dat de overgrote meerderheid absoluut niet is 
van verzuurde mensen. Dat is van redelijke mensen die compromisbereid zijn, die een 
verzoening willen, geen polarisering tussen de fans van Tomorrowland en de omwonenden 
die hinder ondervinden. Zij zeggen: dit is dan de enige realistische oplossing dat men op 
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zijn minst de huidige gebruiksovereenkomst behoudt die slechts om de 5 jaar, na evaluatie, 
mogelijk een dubbeleditie toelaat. En ze zeggen ook: het enige realistische dat we nu nog 
kunnen voorstellen is dat men naar een soort compensatie gaat zoals in Berlijn gebeurt. Dat 
draagt bij tot verzoening en tot eenheid. Daar zou u beter uw medewerking aan verlenen. 
 
 

Nr. 4/18 van de agenda 
 

Vastgoed. Boom. Provinciaal recreatiedomein De Schorre. 
Verlof tot bouwen voor ID&T. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 
 
Inleiding 
 
Naar aanleiding van het jaarlijks terugkerend dance-evenement “Tomorrowland”, 
georganiseerd door ID&T bvba in De Schorre heeft de organisator de intentie om 
nieuwe infrastructuurwerken uit te voeren en te financieren in De Schorre. Dit 
project beoogt een win-win-situatie voor zowel de organisator, als voor het 
provinciebestuur. 
 
ID&T bvba heeft door studiebureau Ars Horti de ontwerpplannen voor de werken 
laten opmaken. Deze worden positief geadviseerd door APB De Schorre en het 
provinciale departement Logistiek. Om toelating te geven om deze werken uit te 
voeren op provinciale eigendom en om de garantie te krijgen dat ID&T 
verantwoordelijk is voor de werken tot de definitieve oplevering ervan werd een 
ontwerp van overeenkomst houdende “verlof tot bouwen” opgemaakt. Na de 
definitieve oplevering van de werken zou de infrastructuur dan in volle eigendom en 
zonder vergoeding aan de provincie toekomen. De provincie vanaf dan ook het 
onderhoud en de verantwoordelijkheid voor de nieuwe infrastructuur ten laste zal 
nemen. 
 
Beoogde werken 
 
Volgende werken worden in de komende periode gepland: 

• Herinrichting Deltatrap 
• Trappen “Oase” 
• Landschapspark Delatweide 
• zone “Nest” 

 
De plannen voor deze werken vindt u in bijlagen. De totale kostprijs van de werken 
wordt geraamd op 5.876.000 EUR. Deze investering zal volledig door ID&T bvba 
gedragen worden. 
 
Overeenkomst verlof tot bouwen  
 
Voor de toelating om bovenstaande werken uit te voeren werd, zoals dit eveneens 
gebeurde bij de uitvoering van vorige werken door ID&T in De Schorre, een 
overeenkomst houdende “verlof tot bouwen “opgemaakt. Deze overeenkomst 
omvat de toelating om volgens bepaalde ontwerpplannen de werken uit te voeren 
en bevat daarnaast enkele wederzijdse verplichtingen in het kader van de 
uitvoering en verantwoordelijkheden voor de constructies. In het kort bevat de 
overeenkomst volgende bepalingen: 
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• De eigenaar verleent aan de bouwer toelating tot het bouwen op gronden 
van de provincie Antwerpen van een aantal bouwwerken die worden 
omschreven in de ontwerpplannen van studiebureau Ars Horti van 
15 februari 2017 die in bijlagen zijn toegevoegd. Volgende plannen worden 
aan de overeenkomst toegevoegd om er integraal deel van uit te maken. 

o 2017-02-15 Aanvraagdossier VTB infra 2017 – 0.1 Liggingsplan 
o 2017-02-15 Aanvraagdossier VTB infra 2017 – 0.2 Omgevingsplan 
o 2017-02-15 Aanvraagdossier VTB infra 2017 – 0.3 Inplantingsplan 

bestaand 
o 2017-02-15 Aanvraagdossier VTB infra 2017 – 0.4 Inplantingsplan 

gewenst 
o 2017-02-15 Aanvraagdossier VTB infra 2017 – 1.1 Grondplan 

Nest_totaal 
o 2017-02-15 Aanvraagdossier VTB infra 2017 – 1.2 Grondplan 

Nest_niv +0 
o 2017-02-15 Aanvraagdossier VTB infra 2017 – 1.3 Grondplan 

Nest_niv +1 
o 2017-02-15 Aanvraagdossier VTB infra 2017 – 1.4 Snedes Nest 
o 2017-02-15 Aanvraagdossier VTB infra 2017 – 1.5 Rooi- en Sloopplan 

Nest 
o 2017-02-15 Aanvraagdossier VTB infra 2017 – 1.6a Grondwerken 

Nest 
o 2017-02-15 Aanvraagdossier VTB infra 2017 – 1.6b Grondwerken 

snedes Nest 
o 2017-02-15 Aanvraagdossier VTB infra 2017 – 2.1 Grondplan 

Deltatrap bestaand 
o 2017-02-15 Aanvraagdossier VTB infra 2017 – 2.2 Grondplan 

Deltatrap gewenst 
o 2017-02-15 Aanvraagdossier VTB infra 2017 – 2.3 Doorsnede AA’ 

Deltatrap bestaand 
o 2017-02-15 Aanvraagdossier VTB infra 2017 – 2.4 Doorsnede AA’ 

Deltatrap gewenst 
o 2017-02-15 Aanvraagdossier VTB infra 2017 – 3.1 Grondplan trappen 

Oase bestaand 
o 2017-02-15 Aanvraagdossier VTB infra 2017 – 3.2 Grondplan trappen 

Oase gewenst 
o 2017-02-15 Aanvraagdossier VTB infra 2017 – 3.3 Snede AA’ trap 

Oase 
o 2017-02-15 Aanvraagdossier VTB infra 2017 – 3.4 Snede BB’ trap 

brug 
o 2017-02-15 Aanvraagdossier VTB infra 2017 – 4.1 Grondplan 

Deltaweide 
o 2017-02-15 Aanvraagdossier VTB infra 2017 – 4.2 Sneden 

Deltaweide 
o 2017-02-15 Aanvraagdossier VTB infra 2017 – 4.3 Rooi- en Sloopplan 

Deltaweide 
o 2017-02-15 Aanvraagdossier VTB infra 2017 – 4.4 Grondwerken 

Deltaweide 
• Volgende plannen aangaande de deltaweide uit het verlof tot bouwen tussen 

dezelfde partijen dd. 26 november 2015 worden met wederzijdse 
toestemming ingetrokken: 

o 2015-10-20 Aanvraagdossier Verlof tot Bouwen – 2.1 Presentatieplan 
Deltaweide 
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o 2015-10-20 Aanvraagdossier Verlof tot Bouwen – 2.2 Grondplan 
Deltaweide 

o 2015-10-20 Aanvraagdossier Verlof tot Bouwen – 2.3 Sneden 
Deltaweide 

o 2015-10-20 Aanvraagdossier Verlof tot Bouwen – 2.4 Rooiplan 
Deltaweide 

Deze intrekking gebeurt omwille van de vernieuwde plannen aangaande de 
deltaweide (4.1, 4.2, 4.3 en 4.4), aangehecht aan huidige overeenkomst. 

• De bouwer verklaart uitdrukkelijk geen bouwwerken uit te voeren waarvoor 
hij geen stedenbouwkundige vergunning bekwam. 

• Dit verlof tot bouwen geldt voor de periode van 1 april 2017 tot 
31 december 2022. In deze periode krijgt de bouwer de beschikking over 
gronden om bovengenoemde werken te realiseren. De effectieve werkdagen 
die nodig zijn om de werken te realiseren worden vooraf met 
APB De Schorre besproken. APB De Schorre dient hiervoor specifiek 
goedkeuring te verlenen, in functie van mogelijk andere geplande 
activiteiten in het domein. 

• Deze overeenkomst neemt een einde bij de definitieve oplevering van de 
werken en kennisgeving hiervan aan de eigenaar. 

• De bouwer verplicht zich, vóór de aanvang van de werken, het nodige te 
doen voor het afsluiten van een “alle bouwplaatsrisicoverzekering”, teneinde 
zich tegenover de eigenaar en tegenover derden te verzekeren. 

• De dekking van de hierboven vermelde risico’s dient te worden verzekerd tot 
en met de definitieve oplevering van het gehele bouwwerk en kennisgeving 
hiervan aan de eigenaar. 

• Na de definitieve oplevering van de bouwwerken en de kennisgeving hiervan 
aan de eigenaar zal de eigenaar op zijn kosten de opgerichte constructies 
verzekeren. 

• De bouwer organiseert op eenvoudig verzoek van één van de partijen een 
structureel overleg met de eigenaar waarin de voorbereiding en de 
voortgang van de werken besproken en gecontroleerd wordt. Bij dit overleg 
zijn minimum een vertegenwoordiger van ID&T, een vertegenwoordiger van 
APB De Schorre en een vertegenwoordiger van het departement Logistiek 
van de provincie Antwerpen aanwezig. 

• Bij het einde der werken zoals bepaald in artikel 2 of op eender welke 
andere wijze wordt de eigenaar van de grond ook eigenaar van de 
bouwwerken die door de bouwer werden uitgevoerd. De eigenaar is hiervoor 
op geen enkele wijze een vergoeding verschuldigd aan de bouwer. De 
aansprakelijkheid voor de bouwwerken, zo ook de instandhouding en de 
verplichting tot onderhoud ervan, wordt op dat moment tevens aan de 
eigenaar overgedragen die hiervoor de uitsluitende verdere 
verantwoordelijkheid zal dragen. 

Het volledige ontwerp van overeenkomst vindt u in bijlage. 
 
De deputatie stelt voor om bijgevoegde overeenkomst houdende “verlof tot 
bouwen” en de bijhorende plannen goed te keuren. 
 
De bijlagen zijn digitaal beschikbaar. 
 
De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 9 maart 2017. 
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De provincieraad van Antwerpen, 
 
Gelet op de vraag van ID&T bvba om enkele permanente infrastructuurwerken uit 
te voeren in Provinciaal recreatiedomein De Schorre; 
 
Gelet op het ontwerp van overeenkomst houdende “verlof tot bouwen”; 
 
Gelet op de ontwerpplannen, opgemaakt door studiebureau Ars Horti 
dd. 15 oktober 2017; 
 
Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 

BESLUIT: 
Enig artikel: 
De provincieraad van Antwerpen keurt voorgebrachte overeenkomst houdende 
“verlof tot bouwen” en bijhorende plannen goed. 
 
 
VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 
Dan leg ik dit punt voor ter stemming en de stemming is geopend. 
 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
62 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
53 leden hebben ja gestemd; 
 9 leden hebben zich onthouden. 
 
Goedgekeurd met 53 stemmen ja, bij 9 onthoudingen. 
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8. Personeel, organisatieontwikkeling en veiligheid 
 

Nr. 8/1 van de agenda 
 

Provinciepersoneel. Aanpassing organisatiestructuur. 
Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 
 
Aan uw raad wordt heden volgende wijziging van de organisatiestructuur 
voorgelegd. 
 
Deze wijziging situeert zich in het departement Welzijn, Economie en 
Plattelandsbeleid (DWEP): 
 
1) Onderwerp van de beslissing: 
Aangezien de budgetopmaak voor 2018 start in april 2017 en de dienst Begroting 
aangegeven heeft dat het gebruik van een nieuwe dienst in BBC voorafgaandelijke 
goedkeuring van de provincieraad vereist, wordt aan de provincieraad gevraagd om 
volgende voorstellen goed te keuren: 

• De dienst Economie en Internationale Samenwerking (DEIS) en de dienst 
Welzijn en Gezondheid (DWG) integreren vanaf 1 januari 2018; 

• De naam van deze dienst wordt “dienst Economie, Innovatie en 
Samenleven” (dienstcode: DEIS). 

 
2) Motivatie: 
- De afslanking van de persoonsgebonden bevoegdheden heeft binnen het 

departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid voornamelijk gevolgen 
voor de dienst Welzijn en Gezondheid (DWG). 

- Door het vertrek van de persoonsgebonden bevoegdheden en de daarmee 
gepaard gaande medewerkers wordt de dienst gehalveerd in mensen en 
bevoegdheden. 

- Een nieuwe organisatorische inbedding drong zich op voor de medewerkers van 
de stafdienst van DWG enerzijds en voor de medewerkers verbonden aan de 
grondgebonden bevoegdheden (i.c. wonen, aangepast vervoer, zorgeconomie 
en –innovatie, arbeidszorg, planning) van DWG anderzijds. 

o De medewerkers van de stafdienst zijn ondertussen opgenomen in de 
stafdienst van het departement. 

o Voor de grondgebonden bevoegdheden diende nog een oplossing 
gezocht te worden:  
 

Een integratie tussen de dienst Economie en Internationale Samenwerking 
en de dienst Welzijn en Gezondheid is beleidsinhoudelijk de meest logische 
piste: 
 
Een integratie van beleidsdomeinen waarbinnen vandaag reeds veel raakvlakken 
zijn, leidt tot een meer efficiënte inzet van mensen en middelen. Opportuniteiten 
zijn bijv.  

- de sterkere afstemming tussen het beleid inzake arbeidszorg en sociale 
economie, 

- een sterkere afstemming tussen het flankerend arbeidsmarktbeleid en de 
werking rond zorgberoepen (Zorgtalent) 

- de inzet van APB Kamp C als partner van het woonbeleid, naast het 
economisch speerpuntenbeleid 
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- een grotere betrokkenheid van POM Antwerpen binnen het beleid rond 
zorgeconomie en zorgtalent 

- een sterkere inzet van de knowhow van het team planning voor 
grondgebonden bevoegdheden zoals economie en arbeidsmarkt 

- - ...  
 
Tegelijk is deze integratie ook een opportuniteit om meer ruimte te creëren om de 
ambitieuze beleidsdoelstellingen binnen het beleidsdomein Economie en 
arbeidsmarkt ook effectief om te zetten in concrete beleidsacties. 
 
Concreet wordt gevraagd om de dienst Economie en Internationale Samenwerking 
en de dienst Welzijn en Gezondheid te integreren vanaf 1 januari 2018 in één 
dienst. De benaming van deze dienst wordt “de dienst Economie, Innovatie en 
Samenleven” (dienstcode: DEIS). 
 
Uw raad wordt uitgenodigd om in te stemmen met voorgestelde wijziging aan het 
organogram. 
 
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 2 maart 2017. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 
Gelet op de artikelen 73, 100 tot en met 112 van het provinciedecreet; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007 houdende de 
minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het 
mandaatstelsel van het gemeente- en provinciepersoneel, nadien gewijzigd; 
 
Gelet op de rechtspositieregeling van het provinciepersoneel goedgekeurd door de 
provincieraad; 
 
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 voorstel van de deputatie, 
 

BESLUIT: 
Enig artikel: 
Binnen de organisatiestructuur van de provinciale departementen en diensten wordt 
met ingang van 1 januari 2018 volgende aanpassing aangebracht:  
 
Schrappen op N-2 
Binnen het departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid (DWEP): 

• dienst Economie en Internationale Samenwerking (DEIS) 
• dienst Welzijn en Gezondheid (DWG) 
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Toevoegen op N-2 
Binnen het departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid (DWEP): 

• dienst Economie, Innovatie en Samenleven (DEIS). 
 
 
VOORZITTER.- Mevrouw Naert heeft het woord. 
 
Mevrouw NAERT.- Wij gaan ons bij dit punt onthouden. 
Het voorstel is uitdrukkelijk en grondig bediscussieerd in de commissie Economie. Het lijkt 
ons een zeer logisch voorstel. Anderzijds zijn al die hervormingen die nu moeten gebeuren 
een gevolg van een holderdebolder afslanking van de provincie. Wij vermoeden dat wij nog 
meer van die problemen zullen ondervinden waar de deputatie moet zeggen dat het niet 
meer klopt met de huidige deputatiestructuur en bevoegdheden. Vanwege die 
tegenstrijdigheid toch onze onthouding. 
 
 
VOORZITTER.- Zijn daar nog tussenkomsten over? Geen. 
 
Dan leg ik dit punt voor ter stemming en de stemming is geopend. 
 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
59 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
57 leden hebben ja gestemd; 
 2 leden hebben zich onthouden. 
 
Goedgekeurd met 57 stemmen ja, bij 2 onthoudingen. 
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9. Welzijn 
 

Nr. 9/1 van de agenda 
 

Arbeidszorg. Voorstel reglement impulssubsidie 
voor innovatieve projecten arbeidszorg. 

Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

 
Gezien de nakende afslanking van de persoonsgebonden bevoegdheden van het 
provinciebestuur, heeft de provincieraad in de zitting van 24 november 2016 beslist 
om het reglement voor innovatieve projecten in de welzijns- en gezondheidssector, 
goedgekeurd in zitting van de provincieraad van 24 oktober 2013, uitdovend te 
maken vanaf 1 januari 2017. 

 
Het reglement voor innovatieve projecten in de welzijns- en gezondheidssector zal 
bijgevolg niet meer gebruikt kunnen worden om nieuwe projecten voor de 
grondgebonden bevoegdheden van de dienst welzijn en gezondheid, op vlak van 
wonen, aangepast vervoer, zorginnovatie en arbeidszorg, toe te kennen vanaf 
1 januari 2017. Voor elk van deze beleidsthema’s zal een apart reglementair kader 
opgemaakt worden om een thematisch impulsbeleid te kunnen voeren. 
 
De opmaak van een nieuw reglementair kader bood meteen ook de mogelijkheid 
om het financieel impulsbeleid m.b.t. deze thema’s te evalueren en waar nodig te 
optimaliseren. Op basis van een interne en extern evaluatie, werd een nieuw 
subsidiereglement voor het thema arbeidszorg opgemaakt. 
 
In dit reglement wordt het financieel impulsbeleid sterker afgestemd op de 
beleidsvisie en -doelstellingen met betrekking tot het provinciaal arbeidszorgbeleid. 
 
Projecten voor meerdere jaren zijn mogelijk, mits een aantal voorwaarden:  
- Een impulssubsidie is beperkt tot maximaal 3 jaar; 
- Verlenging voor een volgende projectperiode is slechts mogelijk mits positieve 

tussentijdse evaluatie en correcte afrekening van de voorbije projectperiode, en 
dit binnen de beschikbare kredieten. 

 
In het ontwerp van reglement worden de financiële engagementen duidelijker 
benoemd: 
- De provinciale subsidie kan maximaal 75% van de totale projectkost bedragen; 
- Er wordt uitgegaan van een degressieve subsidiëring bij meerjarige projecten. 

 
Tenslotte worden in het reglement een aantal algemene aandachtspunten 
opgenomen: 
- De algemene gelijke kansen- en duurzaamheidsclausule wordt opgenomen; 
- Na goedkeuring van de subsidie door de deputatie wordt met de subsidietrekker 

een afsprakennota opgemaakt waarin de wederzijdse engagementen worden 
opgenomen; 

- Er wordt een apart hoofdstuk gewijd aan communicatie waarin gestipuleerd 
wordt op welke wijze de provinciale steun door de subsidietrekker vermeld dient 
te worden in de communicatie over het project. 

 
Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 2 maart 2017. 
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De provincieraad van Antwerpen, 
 
Gelet op het verslag van de deputatie; 
 
Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 

BESLUIT: 
Enig artikel: 
Het reglement impulssubsidie voor innovatieve projecten arbeidszorg wordt 
goedgekeurd. 
 
 

Reglement impulssubsidie  
voor innovatieve projecten arbeidszorg 

Goedgekeurd door de provincieraad op 23 maart 2017 
 

Hoofdstuk 1: Doel impulssubsidie 
 
Artikel 1: Beleidsvisie arbeidszorg 
 
Arbeidszorg is zorg door arbeid, het is onbezoldigde arbeid voor mensen die niet, nog niet of 
niet meer terecht kunnen in het normale of beschermde arbeidscircuit. Arbeidszorg brengt de 
latente functies van arbeid, dat zijn vooral eigenwaarde en sociale contacten, in het bereik 
van deze mensen door het aanbieden van arbeidsmatige activiteiten in een productieve of 
dienstverlenende werkomgeving. Arbeidszorg is een werkvorm, geen sector op zichzelf. Het 
wordt aangeboden in een brede waaier aan sectoren: in de geestelijke gezondheidszorg, de 
zorg voor personen met een handicap, het algemeen welzijnswerk en de sociale en beschutte 
werkplaatsen. 
 
De provincie Antwerpen zet in haar beleid in op een gebiedsdekkend aanbod, 
professionalisering en kennisoverdracht.  
Voor arbeidszorg stelt het de volgende doelstellingen voorop: 
Een gelijke toegang tot arbeidszorg helpen realiseren voor alle inwoners van de provincie 
Antwerpen. Deze gelijke toegang heeft zowel betrekking op de gelijkmatige verdeling over 
het grondgebied, als op aangeboden activiteiten en sectoren. 
Professionalisering van de werkvorm door samenwerking, uniformiseren van procedures en 
het aanbieden van vorming.  
Kennisoverdracht realiseren over het bewerkstelligen van doorstroom en het wegwerken van 
obstakels naar doorstroom door middel van een lerend netwerk 
 
Het provinciaal beleid focust daarbij op het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt 
van de arbeidszorgmedewerkers.  
 
Artikel 2: Doelstellingen van de impulssubsidie  
 
De provincie Antwerpen wil met deze impulssubsidie organisaties stimuleren om innovatieve 
projecten op te zetten die kaderen binnen bovenstaande visie op arbeidszorg én die 
bijdragen aan: 
doorstroom naar betaalde arbeid 
het wegwerken van obstakels naar doorstroom; 
het vergroten van de competenties van arbeidszorgmedewerkers met als doel het verkleinen 
van hun afstand tot de arbeidsmarkt. 
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Hoofdstuk 2: Algemene bepalingen 
 
Artikel 3: Wie kan indienen 
 
De organisaties die in aanmerking komen voor deze impulssubsidie zijn: 
lokale besturen (gemeenten, OCMW’s) en hun verzelfstandigde agentschappen, 
samenwerkingsverbanden tussen lokale besturen 
instellingen uit de geestelijke gezondheidszorg 
instellingen uit de sector zorg voor personen met een handicap 
maatwerkbedrijven 
centra voor algemeen welzijnswerk 
verenigingen zonder winstoogmerk 
 
Regionale samenwerkingsverbanden tussen bovenstaande organisaties genieten de 
voorkeur. Het arbeidszorglandschap is immers sterk versnipperd. De uitdaging voor het 
wegwerken van obstakels naar doorstroom ligt in verbinding, vermaatschappelijking en 
verbreding.  
 
De provincie Antwerpen verleent geen subsidies aan private personen, feitelijke verenigingen 
en commerciële vennootschappen, ongeacht of zij in bovenstaande opsomming van dit 
artikel kunnen worden ondergebracht. 
 
Artikel 4: Waarvoor indienen 
 
Zowel de personeelskosten als de werkingskosten verbonden aan het impulsproject komen in 
aanmerking voor subsidie.  
Investeringskosten worden niet gesubsidieerd.  
Indien in het kader van het impulsproject een aankoop van goederen/materialen moet 
gebeuren, kunnen de jaarlijkse afschrijvingskosten hiervan, opgenomen worden in de 
begroting van de werkingskosten.  
Er moet een tekort in de projectbegroting geraamd zijn. Het tekort in de projectbegroting 
wordt berekend door de geraamde inkomsten van het project (exclusief provinciale subsidie) 
af te trekken van de geraamde uitgaven van het project en dit na aftrek van de geraamde 
uitgaven en inkomsten die niet aanvaard worden voor subsidie.  
De subsidietrekker voorziet in eigen financiering. De provinciale tussenkomst beperkt zich tot 
maximum 75% van de totale projectkosten.   
Indien een project voor meerdere jaren wordt goedgekeurd dan vermindert jaarlijks de 
provinciale tussenkomst in de totale kosten, zowel in totaalbedrag als wat het aandeel in de 
projectkost betreft.  
 
Hoofdstuk 3: Toekenningsvoorwaarden 
 
Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet voldaan worden aan de volgende 
voorwaarden:  
 
Artikel 5: Algemene voorwaarden 
 
Het project vindt plaats in de provincie Antwerpen. 
Het impulsproject moet een provinciaal of bovenlokaal bereik en/of belang hebben. Een 
project is bovenlokaal als het de aangelegenheden van lokaal gemeentelijk belang overstijgt. 
Het project kan starten vanuit een lokale gemeentelijke insteek, maar voor het afronden van 
het project wordt door de subsidietrekker, een bovenlokale vertaling aangegeven.  
Aandacht voor gelijke kansen en duurzaamheid: 
De subsidietrekker verbindt zich er toe om geen enkele vorm van discriminatie te dulden en 
om aandacht te hebben voor ‘gelijke kansen voor iedereen’ in alle beleidsaspecten 
(organisatieontwikkeling, personeel, communicatie, aanbod en klanten).  
De aanvrager engageert zich om bij aankopen en de organisatie van evenementen aandacht 
te hebben voor de duurzaamheidscriteria met betrekking tot milieu, eerlijke handel, 
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toegankelijkheid en sociale economie. De criteria en inspiratie hiervoor staan in de gidsen 
‘duurzame aankopen’ en ‘duurzame evenementen’ op www.provincieantwerpen.be. 
Als de aanvrager of subsidietrekker tegen deze clausule handelt kan de provincie de subsidie 
weigeren of terugvorderen. De provincie kan ook melding maken bij Unia, het Interfederaal 
Gelijkekansencentrum. 
 
Artikel 6: Inhoudelijke criteria 
 
Om in aanmerking te komen voor een subsidie moeten de volgende inhoudelijke criteria 
duidelijk en helder onderbouwd worden:  
 
Het project dient een impuls te geven aan innovatie binnen het arbeidszorgbeleid van de 
provincie Antwerpen, zoals in hoofdstuk 1 beschreven. 
Een innovatief project is een project dat qua opzet, inhoud of omvang niet behoort tot de 
reguliere werking van de organisatie en dat de normale werking van de organisatie 
overstijgt.  
Het vernieuwende ligt in de volgende elementen: een leemte opvullen, een nieuwe 
methodiek of dienst introduceren en/of nieuwe samenwerkingsverbanden initiëren. Dit kan 
tot uiting komen op niveau van inhoud, werkmethode, resultaat of doelgroep. 
Voorzien van continuering op financieel en/of op inhoudelijk vlak: vanaf de start van het 
project voorzien van een aanpak, zodanig dat het project na de subsidieperiode verder kan 
uitgevoerd worden door de eigen organisatie of geïmplementeerd kan worden door andere 
organisaties. 
 
Hoofdstuk 4: Indienen van de aanvraag 
 
De provincie Antwerpen werkt per jaar met vooropgestelde indiendata die raadpleegbaar zijn 
op de website.  
Het is ook mogelijk dat de provincie Antwerpen hiernaast thematische oproepen lanceert. 
Het is een aanbeveling dat geïnteresseerden hun projectidee bespreken voor het indienen 
van een project met een provinciale medewerker. 
 
Artikel 7: Tijdsduur 
 
De looptijd van een impulsproject wordt inhoudelijk gemotiveerd door de aanvrager en is 
gelimiteerd tot maximum drie opeenvolgende (jaar)aanvragen.  
 
Voor projecten van meerdere jaren wordt er gewerkt met projectperiodes van maximaal één 
jaar: het budget voor de tweede of derde projectperiode wordt toegekend bij een positieve 
evaluatie en afrekening van de afgelopen projectperiode en mits een nieuwe beperkte 
aanvraag voor de volgende projectperiode, dit binnen de bestaande budgettaire 
mogelijkheden.  
 
Artikel 8: Aanvraagformulier 
 
De projectaanvraag wordt digitaal ingediend, via de website van de provincie Antwerpen.  
Dit dossier is ontvankelijk indien het aanvraagformulier volledig en op tijd digitaal wordt 
ingediend. 
In het volledig ingevulde aanvraagformulier worden de volgende inhoudelijke punten 
ingediend: aangeven van de doelstellingen, de acties en de gewenste resultaten van het 
project, het plan van aanpak en tijdsduur, communicatie, onderbouwing van de 
toekenningsvoorwaarden (zie hoofdstuk 3), en het opmaken van een begroting voor de 
projectuitvoering. Bij samenwerkingsverbanden worden de intentieverklaringen van de 
betrokken partijen bijgevoegd. 
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Hoofdstuk 5: Beoordelen en toekennen subsidiebedrag 
 
Artikel 9: Beoordelen 
 
De beoordeling van het dossier gebeurt op basis van de voorwaarden zoals in hoofdstuk 3 
bepaald. 
De ingediende aanvraagdossiers worden ter advies voorgelegd aan een commissie.  
De ingediende aanvraagdossiers worden samen met een gemotiveerd advies van de 
projectcommissie voorgelegd aan de deputatie. 
De deputatie bepaalt het bedrag van de subsidie binnen de perken van het goedgekeurde 
budget van de provincie Antwerpen. 
 
Artikel 10: Toekennen subsidiebedrag 
 
Op basis van het ingediende dossier en het gemotiveerd advies van de projectcommissie, zal 
de deputatie beslissen over: 
het al dan niet verlenen van een subsidie 
de hoogte van het definitieve subsidiebedrag  
En dit binnen de perken van de kredieten, die op de goedgekeurde begroting van de 
provincie Antwerpen voorzien worden. 
 
Als de projectaanvraag is goedgekeurd door de deputatie, wordt met de subsidietrekker een 
afsprakennota opgemaakt. 
Hoofdstuk 6: Uitbetalen en afrekenen van de 
subsidie 
 
Artikel 11: Algemene bepalingen 
 
De aanvraag wordt behandeld overeenkomstig de bepalingen in: 
 
De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de 
aanwending van sommige toelagen. 
Het provinciaal reglement van 16 december 2010 betreffende de subsidiëringen en het 
toestaan van reservevorming door subsidietrekkers.  
 
Artikel 12: Uitbetalen en afrekenen 
 
Na goedkeuring van de deputatie en de ondertekenen van een afsprakennota wordt de 
toegekende subsidie betaalbaar gesteld als 100% terugvorderbaar voorschot.  
 
Na de afronding van het project en uiterlijk op de datum zoals opgenomen in de 
afsprakennota, dient de subsidietrekker een eindverslag en een financieel verslag met de 
nodige bewijsstukken in.  
Indien het tekort in de projectafrekening lager is dan de toegekende subsidie, zal het saldo 
teruggevorderd worden. De effectieve subsidie zal nooit meer zijn dan het toegekende 
bedrag.  
Bij niet-naleving van de voorwaarden genoemd in dit reglement of bij onjuiste, onvolledige of 
laattijdige dossiers, zal de provincie Antwerpen overgaan tot de gehele of gedeeltelijke 
terugvordering van de uitbetaalde subsidiebedragen. 
 
Artikel 13: Betwisting 
 
Betwistingen na beslissing betreffende dit reglement, de toepassing ervan en/of alle 
onvoorziene gevallen kunnen éénmalig voor heroverweging voorgelegd worden aan de 
deputatie mits duidelijke motivatie en het aanbrengen van nieuwe elementen in het dossier.  
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Hoofdstuk 7: Communicatie 
 
De subsidietrekker moet, vanaf de toekenning van de subsidie, het provinciebestuur 
vermelden als ondersteunende overheid op duidelijke wijze en in redelijke verhouding met 
andere ondersteunende overheden/sponsors.  
In al het communicatiemateriaal over het project (folder, affiches, website, …) moet het logo 
en de steun van de provincie worden vermeld. 
Bovendien moeten de goedgekeurde projecten voldoende visibiliteit voor de provincie 
garanderen. Dit kan zich uiten in gebruik van het provinciaal logo, provinciale deelname aan 
persconferentie, start en/of slotevenementen (niet-limitatieve lijst). 
 
Dit reglement is van kracht vanaf 24 maart 2017. 
 
 
VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 
Dan leg ik dit punt voor ter stemming en de stemming is geopend. 
 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
59 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
57 leden hebben ja gestemd; 
 2 leden hebben zich onthouden. 
 
Goedgekeurd met 57 stemmen ja, bij 2 onthoudingen. 
 
 

Nr. 9/2 van de agenda 
 

Wonen. Wijziging vertegenwoordiging provincie Antwerpen 
binnen de sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Haard. 

Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

 
De provincie Antwerpen is aandeelhouder in de sociale huisvestingsmaatschappijen. 
Hierdoor beschikt ze over een mandaat in de Raad van Bestuur en is ze als 
stemgerechtigde vertegenwoordigd in de Algemene (buitengewone) Vergadering 
van deze sociale huisvestingsmaatschappijen. 
 
De N-VA-fractie wenst haar vertegenwoordiging in de raad van bestuur van Eigen 
Haard NV te wijzigen. 
 
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 9 maart 2017. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 
Gelet op de statuten van Eigen Haard NV; 
 
Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 
 
Bij geheime stemming, 
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BESLUIT: 
Enig artikel:  
De heer Kris Goossens zal mevrouw Mireille Colson vervangen in de Raad van 
Bestuur en in de Algemene (buitengewone) Vergadering van Eigen Haard NV voor 
de periode 2017-2018. 
 
 
VOORZITTER.- Zijn daar nog tussenkomsten over? Geen. 
 
Het is een geheime stemming. 
 
Men gaat over tot de geheime stemming. 60 leden nemen eraan deel.  
Er zijn 47 stemmen ja, 5 stemmen nee en 8 onthoudingen zodat het voorstel is 
goedgekeurd. 
 

 288 



VERGADERING VAN 23 MAART 2017 

12. Waterbeleid 
 

Nr. 12/1 van de agenda 
 

Provinciale overheidsopdrachten. 
Toepassing van artikel 43, §2, 11° van het provinciedecreet. 

Inrichting Babbelkroonbeek - Arkelloop Bremstraat Lier Duffel. 
Verrekening 1. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 
 
Uw raad keurde op 28 april 2016 het bestek DWPR-2012-0028-UI02-OVHO01 en de 
wijze van gunnen goed voor de uitvoering van de werken “Inrichting 
Babbelkroonbeek – Arkelloop” te Lier en Duffel. 
 
In zitting van 4 augustus 2016 werd deze opdracht door de deputatie gegund aan 
nv Heyrman-De Roeck uit Beveren-Waas voor een bedrag van 99 313,47 EUR, 
btw inbegrepen. 
 
Door de dienst Integraal Waterbeleid werd verrekening 1 opgemaakt voor een 
bedrag van 49 533,13 EUR, btw inbegrepen. 
 
Deze opgelegde werken waren niet opgenomen in de oorspronkelijke opdracht, dus 
worden ze nu voorzien in deze verrekening. 
 
Verantwoording 
De Arkelloop is over een lengte van ongeveer 18 m ingebuisd. Hiervoor werd in 
1969 een machtiging verleend. De dimensies van deze inbuizing zijn niet afgestemd 
op de versnelde afvoer van de laatste jaren waardoor deze regelmatig als knijp 
fungeert en lokaal voor wateroverlast zorgt. 
 
De bestaande inbuizing (betonbuis met diameter 800mm) zal gedeeltelijk worden 
vervangen door een nieuwe koker met een substantieel grotere sectie 
(1200x800mm) en gedeeltelijk worden opengelegd. Deze zeer lokale werken waren 
niet voorzien in de oorspronkelijke opdracht gezien dit stukje waterloop voorheen 
een 3e categorie was en daarmee in beheer bij de gemeente Duffel. Deze 
aanpassingswerken leveren echter een aanzienlijke bedrage tot het lokaal 
aanpakken van de wateroverlast in het stroomgebied van de Babbelkroonbeek – 
Arkelloop te Lier en Duffel. 
 
Gezien deze werken niet voorzien waren in de oorspronkelijke opdracht en een 
wijzing betreffen van het ontwerp wordt hiervoor een verrekening opgemaakt. 
Studiebureau Talboom werd door de dienst Integraal Waterbeleid, binnen het 
raamcontract voor het aanstellen van een ontwerper voor infrastructuurwerken 
(2012-2016), aangesteld voor uitvoering van de ontwerpdracht. Door Talboom 
werd een aparte inventaris opgesteld voor deze meerwerken. Deze inventaris 
bestaat uit nieuwe posten en posten uit de oorspronkelijke opdracht. Op basis van 
deze inventaris werd een offerte gevraagd aan nv Heyrman-De Roeck. Na 
onderhandeling werd een definitieve prijs overeengekomen voor deze meerwerken. 
 
Voor deze verrekening zal er een extra uitvoeringstermijn toegekend worden van 
15 werkdagen. 
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Omdat het bedrag van deze verrekening meer dan 20% bedraagt van het 
oorspronkelijke gunningsbedrag, zal er een bijkomende borg gevraagd worden. 
 
Krediet werd voorzien op budgetcode 22610000/20/0319. 
 
Omdat de uitgave door de verrekening meer dan 10% bedraagt van het 
gunningsbedrag, moet deze aan de provincieraad voorgelegd worden. 
 
Aan uw raad wordt voorgesteld goedkeuring te hechten aan verrekening 1 voor een 
bedrag van 49 533,13 EUR, btw inbegrepen. 
 
De documenten werden bijgevoegd in sindala. 
 
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 16 februari 2017. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 
Gelet op artikel 43 §2 11° van het provinciedecreet; 
 
Gelet op het in de vergadering van 28 april 2016 goedgekeurde bestek voor 
Inrichting Babbelkroonbeek - Arkelloop Bremstraat Lier Duffel; 
 
Gelet op het krediet ingeschreven op budgetcode 22610000/20/0319; 
 
Overwegende dat deze verrekening noodzakelijk is om deze opdracht te kunnen 
realiseren en dat ze ten laste is van de provincie Antwerpen; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 

BESLUIT: 
Enig artikel: 
Goedgekeurd wordt verrekening 1 – openlegging Arkelloop, op de opdracht 
“Inrichting Babbelkroonbeek - Arkelloop” te Lier - Duffel, opgedragen aan 
nv Heyrman-De Roeck uit Beveren-Waas voor een bedrag van 49 533,13 EUR, 
btw inbegrepen. 
 
Budgetcode 22610000/20/0319. 
 
 
VOORZITTER.- De heer Van Eetvelt heeft het woord. 
 
De heer VAN EETVELT.- Voorzitter, beste collega’s raadsleden, 
 
Ik ben een enorme fan van de politieke discussie en de opportuniteitsdebatten die wij 
kunnen voeren. Ik ben dan ook een grote fan van onze liberale democratie. Een deel 
daarvan is natuurlijk wel ook onze rechtstaat. Ik heb daar vorige provincieraad een aantal 
punten mogen aanhalen die een legaliteitsdiscussie uitmaakten. Die zijn toen van tafel 
geveegd, of die zijn alleszins weggestemd. Ik vond dat op dat moment bijzonder jammer. 
Ik vind het ook jammer dat ik vandaag terug met zo’n legaliteitsdiscussie bij u moet komen. 
Op dit punt is er weer een wijziging bij een overheidsopdracht die volgens mij niet in 
overeenstemming is met de overheidsopdrachtenreglementering. Ik heb dat ook 
afgetoetst bij de nodige specialisten. Zij zijn toch ook die overtuiging toegedaan. Ik heb 
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de toelichting mogen bekomen van de administratie. Ook die toelichting doorstaat de 
toets, vrees ik, niet. Ik stel dus ook voor dit punt niet goed te keuren en minstens te 
verdagen naar een volgende raad. 
 
Dank u wel. 
 
 
VOORZITTER.- De heer Caluwé heeft het woord. 
 
De heer CALUWÉ, gedeputeerde.- Collega Röttger is verontschuldigd. Ik wil mede namens 
hem antwoorden. De werken zijn in uitvoering. Het uitstellen heeft weinig zin. 
Waarover gaat het hier? Door de raad is er een aanbesteding uitgeschreven met 
betrekking tot werken aan de Babbelbeek om er voor te zorgen dat de wateroverlast daar 
binnen de perken zou komen. Die werken zijn gegund in de zomer door de deputatie aan een 
bepaald bedrijf uit Beveren dat de beste offerte had. Een offerte die trouwens 
50.000 EUR lager lag dan het ramingsbedrag, en ook 30.000 EUR lager dan de tweede 
aannemer. Tijdens het uitvoeren van de werken is gebleken dat er iets niet was opgenomen 
in het ontwerp. Men merkte dat toch wel iets noodzakelijk was wat men bij het ontwerp 
niet had gezien. De oorzaak ligt in het feit dat het gaat over een overgenomen waterloop 
van Duffel, waar een ondersteek een te klein volume heeft waardoor er een knijp ontstaat, 
zodanig dat als men dit ook niet aanpakte het doel van de werken zich niet zou kunnen 
realiseren. Dan heeft men gebruik gemaakt van artikel 26 van de wet op de 
overheidsopdrachten om met de aannemer die er reeds was te onderhandelen om te zien 
onder welke voorwaarden en voor welke prijs hij dit bijkomend werk zou willen doen. Het is 
hem aan die prijs gegund. Dat bijkomend werk bleef onder de 50% zodanig dat men binnen 
de criteria van artikel 26 van de wet op de overheidsopdrachten is gebleven. 
 
 
VOORZITTER.- De heer Van Eetvelt heeft het woord. 
 
De heer VAN EETVELT.- Gedeputeerde, ik begrijp uw argumenten. Maar dat zijn opnieuw 
weer de opportuniteitsargumenten waarom het nuttig is dat dit werk gebeurt. Dat betwist 
ik ook niet.  
Ik zeg alleen dat er hier de legaliteitsdiscussie speelt, en dat deze beslissing volgens mij 
niet conform is met de overheidsopdrachtenreglementering. Ik vind dat jammer. Ik vind 
het geen goed bestuur dat dit punt wordt goedgekeurd. Mijn hart als jurist bloedt, en ik 
denk dat er nog wel een aantal juristen hier in de zaal zijn. Ik kan moeilijk begrijpen hoe 
dit punt toch verder kan doorgeduwd worden. 
 
 
VOORZITTER.- We stemmen eerst over de verdaging van dit punt. 
Wie dit punt verdaagd wil zien stemt ja, de anderen stemmen nee. 
De stemming is geopend. 
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Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
57 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
11 leden hebben ja gestemd; 
40 leden hebben nee gestemd; 
 6 leden hebben zich onthouden. 
 
Het voorstel tot verdaging wordt niet goedgekeurd met 40 stemmen nee, bij 
11 stemmen ja en 6 onthoudingen. 
 
 
VOORZITTER.- Dan stemmen we nu over punt 12/1. 
 
Ik leg dit punt voor ter stemming en de stemming is geopend. 
 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
59 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
43 leden hebben ja gestemd; 
 7 leden hebben nee gestemd; 
 9 leden hebben zich onthouden. 
 
Goedgekeurd met 43 stemmen ja, bij 7 stemmen nee en 2 onthoudingen. 
 
 

Nr. 12/2 van de agenda 
 

Uitvoering-Herinrichting Bossenloop 9.14 Turnhout. 
Samenwerkingsovereenkomst met Aquafin. 

Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

 
Aquafin plant riolerings- en afwateringswerken ter verbetering van de 
afwateringssituatie rondom de RWZI Turnhout. Het doel van dit project is enerzijds 
het verhogen van de capaciteit van de effluentleiding van de RWZI Turnhout 
waardoor de volledige capaciteit van de RWA-pompen op de RWZI benut kan 
worden en anderzijds het afkoppelen van het hemelwater van de Slachthuisstraat 
en van de RWA-leiding naast het bedrijf Philips. De afwatering van het hemelwater 
zal gebeuren naar de Bossenloop, een waterloop van 2e categorie, wat een gunstig 
effect zal hebben op de werking van de overstort aan het Seghersreservaat. 
 
Langsheen het traject zal er tevens optimaal afgekoppeld worden. Een deel van het 
fietspadendossier van de industriezone wordt gelijktijdig uitgevoerd gezien de 
wegenis in dit dossier volledig vernieuwd wordt. 
 
Afwaarts wordt de waterloop Bossenloop over een lengte van 429m 
geherwaardeerd zodat de capaciteit vergroot wordt om het bijkomende debiet van 
de effluentleiding te kunnen opvangen. De herwaardering omvat de beschoeiing 
van de oevers, rekening houdende met de naastgelegen spoorlijn, het uitbreken 
van een nutteloze overwelving, de aanleg van een flauwe oever en het openleggen 
van de waterloop ter plaatse van een lange overwelving. 
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De herwaardering van de Bossenloop is enerzijds noodzakelijk om het bijkomende 
hemelwaterdebiet van de afkoppelingswerken te kunnen afvoeren. Anderzijds wordt 
door de herwaardering de mogelijkheid geschapen om de waterloop her in te 
richten zodat onderhoud vergemakkelijkt wordt en er bijkomende ruimte voor 
water ontstaat in combinatie met een ecologische meerwaarde. 
 
Voor een efficiënte en integrale aanpak van het totaalproject wordt beslist om een 
samenwerkingsovereenkomst op te stellen tussen Aquafin en de provincie 
Antwerpen. De stad Turnhout is mee betrokken partij in dit dossier, maar wordt in 
de voorliggende overeenkomst niet betrokken. Er bestaat een aparte 
samenwerkingsovereenkomst tussen Aquafin en de stad Turnhout. De voorliggende 
samenwerkingsovereenkomst wordt daarom enkel tussen de twee partijen Aquafin 
en provincie Antwerpen afgesloten. 
 
Aquafin treedt voor deze werken op als aanbestedende overheid en draagt de 
kosten betreffende de riolerings- en afwateringswerken. De stad Turnhout neemt 
de kosten voor de wegenwerken (fietspaden) op zich. De inrichtingswerken aan de 
Bossenloop zijn ten laste van de Provincie. De andere kosten die ontstaan bij deze 
werken worden verdeeld tussen de verschillende partijen, overeenkomstig hun 
respectievelijke aandeel in de totale uitvoeringskost. Deze kosten betreffen de 
ontwerpkosten van het studiebureau, kosten voor milieuhygiënisch onderzoek en 
kosten betreffende veiligheidscoördinatie. 
 
Het totaal van de werken wordt geraamd op 1.720.113,07 EUR excl. BTW. De 
kosten worden verdeeld onder Aquafin met een aandeel van 1.282.631,07 EUR 
excl. BTW, de stad Turnhout met een aandeel van 200.882,00 EUR excl. BTW en de 
provincie Antwerpen met een aandeel van 236.600,00 EUR excl. BTW. 
 
Op basis van het aandeel van de provincie in het totaalbedrag van de werken en 
overeenkomstig de oorspronkelijke ereloonovereenkomst met het studiebureau en 
met het afroepcontract veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking, komen 
hierbij nog de volgende geraamde kosten ten laste van de provincie: 

- Ereloon ontwerp studiebureau: 10.474,43 EUR excl. BTW 
- Veiligheidscoördinatie ontwerp: 117,60 EUR excl. BTW 
- Veiligheidscoördinatie verwezenlijking: 936,94 EUR excl. BTW 
- Kosten milieuhygiënisch onderzoek en grondverzet: 2000 EUR excl. BTW 

 
De totale kosten voor de provincie Antwerpen worden aldus geraamd op 
250.128,97 EUR excl. BTW (302.656,05 EUR incl. BTW). 
 
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 2 maart 2017. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 
Gelet op artikel 42 van het Provinciedecreet; 
 
Overwegende dat de herwaardering van de Bossenloop te Turnhout noodzakelijk is 
voor het kunnen uitvoeren van het afkoppelingsproject van Aquafin en bijkomende 
voordelen biedt op vlak van integraal waterbeleid zoals openlegging, 
onderhoudsgemak, ruimte voor water en ecologische meerwaarde; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
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BESLUIT: 
Enig artikel: 
De samenwerkingsovereenkomst wordt goedgekeurd tussen de provincie 
Antwerpen en Aquafin betreffende de samenvoeging van de werken die de 
provincie wenst uit te voeren, nl. de herinrichting van de Bossenloop 9.14 te 
Turnhout, en de werken die Aquafin dient uit te voeren, nl. de afkoppeling 
Slachthuisstraat te Turnhout. Het aandeel in de kosten ten laste van de provincie 
Antwerpen wordt geraamd op 250.128,97 EUR excl. BTW (302.656,05 EUR 
incl. BTW). 
 
 
VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 
Dan leg ik dit punt voor ter stemming en de stemming is geopend. 
 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
60 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
55 leden hebben ja gestemd; 
 5 leden hebben zich onthouden. 
 
Goedgekeurd met 55 stemmen ja, bij 5 onthoudingen. 
 
 
VOORZITTER.- We zijn aan het einde van deze zitting gekomen. 
 
Ik wil nog even heel kort enkele jubilarissen feliciteren, want er zijn er wel een aantal. 
Frank Geudens zit 35 jaar in onze provincieraad. Rony Cuyt zit 30 jaar in de provincieraad. 
Jan Zander en Jan Huijbrechts zitten 25 jaar in de provincieraad. 
 
Van harte proficiat allemaal. 
 
Applaus 
 
Ik dank ook het publiek. Mag ik vragen de zaal te verlaten zodat wij verder kunnen met de 
raden van bestuur. 
 
 
 
De vergadering wordt gesloten om 17.15 uur. 
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