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PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 
__________ 

 
VERGADERING VAN 27 APRIL 2017 

__________ 
 
 
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 
De heer BELLENS Peter 
Mevrouw BOCKX Greet 
De heer BOLLEN Ivo 
De heer BUNGENEERS Luc 
Mevrouw BWATU NKAYA Annie 
De heer CALUWÉ Ludwig 
De heer CLAESSEN Jan 
Mevrouw COLSON Mireille 
Mevrouw COTTENIE Christ'l 
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 DILLEN Koen 
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 
De heer MARCIPONT Daniël 
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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 RÖTTGER Rik 
De heer SCHOOFS Hans 
De heer SELS Frank 
Mevrouw STEVENS Lili 
De heer THIJS Danny 
De heer UGURLU Sener 
Mevrouw VAN CLEEMPUT Loes 
De heer VAN EETVELT Roel 
Mevrouw VAN GOOL Greet 
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: Mevrouw Aysel Bayraktar, Mevrouw Nicole Boonen, de heer Bert 
Corluy, De heer Oussama El Aboussi en mevrouw Iefke Hendrickx. 
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De raad is bijeen in openbare vergadering. 
 
 

Mondelinge vragen 
 
 
VOORZITTER.- De heer Jan Claessen heeft het woord. 
 
De heer CLAESSEN.- Voorzitter, collega’s, mevrouw de gouverneur, 
 
De provincie Antwerpen, bij monde van onze gouverneur, plande eind vorig jaar een overleg 
met de Turkse Gemeenschap. Dit konden we, althans via de media, vernemen. De aanleiding 
was omdat het in Antwerpen vrij onrustig was na de mislukte staatsgreep in het land van 
Erdogan. De vergadering die de gemoederen zou moeten bedaren werd echter door druk 
van het thuisland geannuleerd. Het is geweten dat de Turkse diplomaten een verlengstuk 
zijn van de AK-partij van Erdogan. Als het klopt dat de Turkse overheid druk uitoefent op 
onze democratische verkozen instelling, is dit op zijn minst verontrustend. Daarom graag 
antwoord op een aantal vragen. 
Was het initiatief van de deputatie of van uzelf, gouverneur? 
Wanneer, en vooral waar, was het gesprek gepland? 
Moet de provincie zich bezighouden met buitenlandse politiek? 
Klopt het dat de vergadering met tientallen Turkse verenigingen, of bewegingen, 
gedwarsboomd is via diplomatie? 
Was de Koerdische gemeenschap in Antwerpen uitgenodigd? Zo nee, waarom niet? 
Komt er een toekomstgesprek tussen de provincie en de Turkse verenigingen? 
Welke informatie van de Turkse verenigingen had u, gouverneur, of de deputatie, graag 
verzameld? 
 
Ik dank u. 
 
 
VOORZITTER.- Mevrouw de gouverneur heeft het woord. 
 
GOUVERNEUR.- Dank u wel, mijnheer de voorzitter. 
 
Mijnheer Claessen, beste collega’s, 
 
Eerst en vooral ben ik een beetje verrast door de vraag omdat het eigenlijk niet zoveel 
actualiteitswaarde heeft, in die zin dat die vergadering wel degelijk heeft plaatsgevonden, 
met name op 26 oktober. Dat is inmiddels bijna een half jaar geleden. Dus dat is al wel een 
tijdje. 
Het klopt wel dat er twee weken geleden plots in Het Laatste Nieuws en in De Morgen een 
stukje stond over dat overleg. Van waar dat dit komt? Hoe dat het komt? De bronnen zijn 
geheim, en journalisten schrijven wat ze willen schrijven. 
U weet het, of u weet het niet, maar gouverneurs zijn, weliswaar niet democratisch 
verkozen, wel commissaris van de federale overheid en van de Vlaamse overheid, en ook 
orgaan van de provincie. Wij worden geacht, ik niet alleen, maar alle collega-gouverneurs - 
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we hebben trouwens gisteren samen een lunch gehad, en alle collega’s hebben dergelijke 
initiatieven genomen - om de vinger aan de pols te houden en te weten wat er in de 
samenleving leeft, in die samenleving in al zijn hyperdiversiteit. Ik heb zo met alle 
gemeenschappen behoorlijk wat contact, in het verleden ook zeer veel met de Turkse 
gemeenschap. Toen was dat zeer makkelijk. De Consul-Generaal organiseerde destijds van 
alles, ook op de ambtswoning van de Consul-Generaal, en de diverse geledingen, in al zijn 
diversiteit, waren daar omnipresent. Het was makkelijk om die te ontmoeten. Dus heb ik 
inderdaad een initiatief genomen, zoals dat in het verleden was, om de mensen nog eens 
terug bijeen te nemen. Het is dus een eerder persoonlijk initiatief. Maar nogmaals, alle 
collega-gouverneurs doen dat ook om die vinger aan de pols te houden omwille van de 
diverse bevoegdheden, ook op vlak van veiligheid in het bijzonder. 
Waar was het gesprek gepland? Ik heb u al gezegd dat het is doorgegaan, voor alle 
duidelijkheid, in oktober. 
Moet ik mij bezighouden met buitenlandse politiek? Dat heeft niets met buitenlandse 
politiek te maken. Het heeft gewoon te maken met het goed samenleven hier in Antwerpen, 
en het hebben van de nodige bruggen, contactpersonen, in die brede diverse samenleving 
zoals de onze is. 
Is die bijeenkomst gedwarsboomd via de diplomatie? Voor alle duidelijkheid, die 
bijeenkomst heeft plaatsgevonden. Ik kan dat ook niet bevestigen. Ik heb daar met de 
huidige Consul-Generaal ook over gesproken. Die heeft mij gezegd dat hij op geen enkele 
manier wat dan ook gedaan of geprobeerd heeft om een aantal mensen daar niet naartoe te 
laten gaan, of wat dan ook. Ik heb daar ook geen signalen in die zin van opgevangen. En we 
hebben breed uitgenodigd. 
Zijn er bijkomende overleggen gepland in de toekomst? Zoals altijd probeer ik de vinger 
aan de pols te houden, mensen zoveel als mogelijk te ontmoeten, en on speaking terms te 
blijven met iedereen in de brede samenleving, omdat ik denk dat het toch wel van belang is 
om veel contacten te hebben in de brede samenleving en goed geïnformeerd te zijn over 
wat reilt en zeilt in Antwerpen, om de rest van de functies goed te kunnen uitoefenen. 
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OPENBARE VERGADERING 
 
 

 
 

GRIFFIE 
Departement Mens, Communicatie 
en Organisatie 

 

 
 
De leden van de provincieraad 
 
 
 
 

 
 
 
 
 datum 11 april 2017 
 kenmerk M>griffie>provincieraad>zittingen>2017 
 contactpersoon Veerle Vervloesem | T 03 240 54 28 
  veerle.vervloesem@provincieantwerpen.be 
 onderwerp Provincieraad 
 
 
 

Mevrouw, 
Mijnheer, 
 
 
Bij toepassing van artikel 20 van het provinciedecreet heb ik beslist om de 
provincieraad bijeen te roepen op donderdag 27 april 2017 om 14.30 uur. 
 
U wordt uitgenodigd deze vergadering bij te wonen. De vergadering heeft 
plaats in het Bernarduscentrum, Lombardenvest 23 te 2000 Antwerpen. Als 
bijlage stuur ik u de agenda. 
 
Met vriendelijke groeten 
 
De voorzitter 
 
 
 
Kris Geysen 
 

 
 
Koningin Elisabethlei 22 
2018 Antwerpen 
T 03 240 50 11 
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PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 
VERGADERING VAN 27 APRIL 2017 
Agenda 
 
 
OPENBARE VERGADERING 
 
0. Provinciale overheid 
 
0/1 Aanstelling commissaris-revisor ten behoeve van een Autonoom 

Provinciebedrijf. Goedkeuring. 
 

0/2 Overzicht van de extern verzelfstandigde agentschappen, provinciale 
participaties in verenigingen, stichtingen en vennootschappen en de 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Kennisname. 

 
 
1. Cultuur 
 
1/1 Opzegging van de overeenkomsten "herenakkoord" voor gefaseerde 

aansluiting op het PBS van 27 februari 2014. Goedkeuring. 
 
 
2. Ruimtelijke ordening, mobiliteit en intercommunales 
 
2/1 Erediensten. Antwerpen. Kathedrale kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw. 

Budgetwijziging 2016. Akteneming. Goedkeuring. 
 

2/2 Erediensten. Antwerpen. Kathedrale kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw. 
Budget 2017. Akteneming. Goedkeuring. 
 

2/3 Erediensten. Antwerpen. Kathedrale kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw. 
Wijziging meerjarenplan 2014-2019. Goedkeuring. 
 

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

2/5 Architectuurarchief provincie Antwerpen. Jaarverslag 2016. Kennisname. 
 

2/6 Erratum. Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEMO. 
Algemene vergadering 28 april 2017. Agenda. Goedkeuring. 
 

2/7 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IOK. Algemene 
vergadering 16 mei 2017. Agenda. Goedkeuring. 
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3. Economie, landbouw, innovatie en internationale samenwerking 
 
3/1 Budget 2017. Exploitatiebudget - Beleidsdomeinen Welzijn, Economie en 

Plattelandsbeleid. Budgetsleutel 0500/64900000. Subsidiëring van het 
provinciaal economisch beleid. Aanwending van krediet. Goedkeuring. 
 

3/2 Budget 2017. Werkingsmiddelen. Uitgavebudget Landbouwbeleid. Wijzigen 
in nominatim subsidie voor Vlaamse Producenten Organisatie 
Varkenshouders cvba (VPOV). Goedkeuring. 

 
 
4. Financiën en logistiek 
 
4/1 Medewerking Kruispuntbank. Gerechtigden verhoogde tegemoetkoming. 

Vrijstellingen. Kennisname. 
 

4/2 Provinciale overheidsopdrachten. Antwerpen. Onze-Lieve-
Vrouwekathedraal. Restauratie. Fase 12 a: restauratie van de 
muurschilderingen van de zijbeuk zuid. Aangepast ontwerp. Goedkeuring. 
 

4/3 Provinciale overheidsopdrachten. Antwerpen. Onze-Lieve-
Vrouwekathedraal. Restauratie. Fase 12 b: restauratie van het lapidarium 
en reconstructie van het gewelf van de sacristie van de Sint-Jozefkapel. 
Aangepast ontwerp. Goedkeuring. 
 

4/4 Provinciale overheidsopdrachten. Antwerpen/Deurne. Provinciaal 
groendomein Rivierenhof. Sportzone West. Clublokaal korfbal. Ontwerp. 
Goedkeuring. 
 

4/5 Provinciale overheidsopdrachten. Antwerpen/Deurne. Provinciaal 
groendomein Rivierenhof. Sportzone Oost. Bouwen van een clublokaal 
voetbal. Ontwerp. Goedkeuring. 
 

4/6 Provinciale overheidsopdrachten. Antwerpen/Deurne. Provinciaal 
groendomein Rivierenhof. Kasteel Rivierenhof. Aanleggen van een 
speeltuin. Ontwerp. Goedkeuring. 
 

4/7 Provinciale overheidsopdrachten. Kalmthout. Arboretum Kalmthout. 
Renovatie Vangeertenhof. Ontwerp. Goedkeuring. 
 

4/8 Provinciale overheidsopdrachten. Mechelen. Sint-Romboutskathedraal. 
Restauratie lage gevels. Fasen 5 en 6: glas-in-loodramen. Aangepast 
ontwerp. Goedkeuring. 
 

4/9 Provinciale overheidsopdrachten. Mechelen. Sint-Romboutskathedraal. 
Restauratie lage gevels. Fasen 5 en 6: algemene restauratiewerken. 
Aangepast ontwerp. Goedkeuring. 
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4/10 Provinciale overheidsopdrachten. Turnhout. Cultuurhuis de Warande. 
Renovatie van de eerste podiumzaal. Leveren en plaatsen van 
theaterstoelen. Ontwerp. Goedkeuring. 
 

4/11 Vastgoed. Antwerpen. Provinciaal Instituut Sint-Godelieve - Campus 
Rivierenhof. Renovatie en uitbreiding. Overeenkomst gedelegeerd 
bouwheerschap. Goedkeuring. 
 

4/12 Vastgoed. Beerse. Laakbeek (A.9.05). Verlegging ter hoogte van de 
Tempelstraat. Onteigeningsplan en grondaankoop. Goedkeuring. 
 

4/13 Vastgoed. Geel. Fietsostrade Herentals-Balen. Deelproject 6. 
Grondaankoop. Wijziging algemene voorwaarden. Goedkeuring. 
 

4/14 Vastgoed. Herselt. Provinciaal groendomein Hertberg. Aankoop 
weekendverblijven (fase 4). Derde reeks aankopen. Goedkeuring. 
 

4/15 Vastgoed. Mechelen - Provinciaal groendomein Vrijbroekpark - Aankoop 
perceel grond van NV Vrijbroek. Goedkeuring. 

 
 
5. Onderwijs en jeugd 
 
 
6. Energie, communicatie en ICT 
 
6/1 Provinciale Overheidsopdrachten – Raamovereenkomst provider service 

contract voor telecommunicatie – goedkeuring bestek. Goedkeuring. 
 
 
7. Recreatie, sport en toerisme 
 
 
8. Personeel, organisatieontwikkeling en veiligheid 
 
8/1 Erratum. Beslissing over het bestek en de te volgen procedure voor een 

aanbesteding van een contract voor een externe dienst preventie en 
bescherming. Goedkeuring. 
 

 
 
9. Welzijn 
 
 
10. Europa, plattelandsbeleid en sociale economie 
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11. Milieu, natuur en Mondiaal beleid 
 
11/1 Budget 2017. Machtigingskrediet 0390/64900000. Toegestane subsidies. 

Subsidies voor Leefmilieuprojecten. Aanwending krediet. Goedkeuring. 
 

11/2 Budget 2017. 2017/64900000/20/0390 - Klimaatsubsidies (R)/Overige 
milieubescherming. Reglement Klimaatsubsidies provincie Antwerpen. 
Goedkeuring. 
 

11/3 Mondiaal Beleid. Budget 2017. Artikel 160/64010126 'subsidiëring van 
ontwikkelingssamenwerking'. Subsidie voor noodhulp in Syrië 2017. 
Goedkeuring. 

 
 
12. Waterbeleid 
 
12/1 Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing van artikel 43, §2, 11° van 

het provinciedecreet. Uitvoering-Herprofilering Laarbeek nr. S.07 en 
verlegging Burchtse Scheibeek S.07.1, te Zwijndrecht en Antwerpen, deel 
1 herprofilering Laarbeek. Verrekening 1. Goedkeuring. 
 

12/2 Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing van artikel 43, §2, 11° van 
het provinciedecreet. Uitvoering - Retentiezone Trappistenbeek 3.21.4 
Zoersel. Bestek en keuze van de wijze van gunnen. Goedkeuring. 
 

12/3 Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing van artikel 43, §2, 11° van 
het provinciedecreet. Uitvoering-Openleggen koker Bergebeek 7.16 
Zonderschot. Bestek en keuze van de wijze van gunnen. Goedkeuring. 

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

Nr. 0/1 van de agenda 
 

Aanstelling commissaris-revisor ten behoeve van 
een Autonoom Provinciebedrijf. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 
 
In zitting van 13 maart 2017 heeft de raad van bestuur van APB Sport kennis 
genomen van de prijsofferte van Grant Thornton bedrijfsrevisoren cvba voor de 
externe audit op de boekhouding en het engagement genomen deze opdracht toe 
te wijzen. 
 
Gelet op interne staatshervorming en voornemen van provincie Antwerpen om voor 
de controle op boekjaren 2017 e.v. een nieuwe aanbesteding te organiseren, wordt 
deze opdracht gegund voor één boekjaar. 
 
Conform artikel 236b van het provinciedecreet is het echter uw raad die de 
commissaris-revisor voor een autonoom provinciebedrijf benoemt. 
Uw raad dient dan ook het voornemen van de raden van bestuur te bekrachtigen. 
 
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 30 maart 2017. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 
Gelet op de oprichtingsbesluiten van het autonome provinciebedrijf Sport; 
 
Gelet op art. 236b van het provinciedecreet; 
 
Overwegende dat de raad van bestuur van APB Sport de prijsopgave voor de 
externe audit aanvaard heeft; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 

BESLUIT: 
Enig artikel: 
De provincieraad benoemt Grant Thornton bedrijfsrevisoren cbva, Potvlietlaan 6 - 
2600 Antwerpen, tot commissaris-revisor voor het boekjaar 2016 voor APB Sport. 
 
 
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; 
59 leden hebben ja gestemd. 
 
Goedgekeurd met 59 stemmen ja. 
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Nr. 0/2 van de agenda 
 

Overzicht van de extern verzelfstandigde agentschappen, 
provinciale participaties in verenigingen, 

stichtingen en vennootschappen en de intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden. Kennisname. 

Verslag van de deputatie 
 
Jaarlijks dient de deputatie, bij toepassing van artikel 57 & 4bis van het 
provinciedecreet, aan uw raad een geactualiseerd overzicht te bezorgen van: 
 
1° alle extern verzelfstandigde agentschappen van de provincie, hun statuten en 
hun overeenkomsten met de provincie; 
2° alle verenigingen, stichtingen en vennootschappen waarin de provincie 
deelneemt; 
3° alle intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarvan de provincie deel 
uitmaakt, hun statuten en hun overeenkomsten met de provincie. 
 
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 
 
Het provinciedecreet voorziet 2 vormen van extern verzelfstandigde 
agentschappen: 
 
• Autonome provinciebedrijven (APB) 
• Extern verzelfstandigde agentschappen in privaatrechtelijke vorm (EVAP) 
 
Volgende 14 autonome provinciebedrijven werden door uw raad opgericht met de 
voltallige provincieraad als raad van bestuur en de 6 gedeputeerden als 
directiecomité : 
 
Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie 
 
• APB Provinciaal Vormingscentrum 
• APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen 
• APB Inovant 
 
Beleidsdomein Cultuur 
 
• APB Arenbergschouwburg Provincie Antwerpen 
• APB Fotomuseum 
• APB Modemuseum 
• APB Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant 
 
Beleidsdomein Vrije Tijd 
 
• APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer 
• APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre  
 
Beleidsdomein Leefmilieu 
 
• APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne 
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Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsdomein 
 
• APB Provinciaal Secretariaat Europese Structuurfondsen 
• APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas 
• APB Kamp C 
• APB Hooibeekhoeve 
 
Daarnaast werden nog 5 autonome provinciebedrijven opgericht, waarbij door uw 
raad maximum 3 externe deskundigen uit het werkveld werden benoemd in de raad 
van bestuur van het APB, benevens 11 raadsleden waaronder de bevoegde 
gedeputeerde. Het directiecomité is samengesteld uit de bevoegde gedeputeerde, 
het departementshoofd en de directeur van het APB. 
 
Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie 
 
• APB Campus Vesta 
 
Beleidsdomein Cultuur 
 
• APB Cultuurhuis de Warande 
 
Beleidsdomein Vrije Tijd 
 
• APB Sport 
• APB Toerisme  
 
Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsdomein 
 
• APB Havencentrum 
 
Tenslotte werden nog 5 extern verzelfstandigde agentschappen in privaatrechtelijke 
vorm opgericht door uw raad. Er werd steeds gekozen voor een vereniging zonder 
winstoogmerk (VZW) en in de statuten werd opgenomen dat de provincie in de 
algemene vergadering van de vereniging steeds over een meerderheid van de 
stemmen beschikt en dat de provincie de meerderheid van de leden van de raad 
van bestuur voordraagt. 
 
Beleidsdomein Vrije Tijd 
 
• EVAP Arboretum Kalmthout vzw 
• EVAP Provinciaal Sport- en Recreatiedomein De Nekker vzw 
 
Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsdomein 
 
• EVAP Proefbedrijf Pluimveehouderij vzw 
• EVAP Provinciaal Centrum voor opsporing van Metabole Aandoeningen vzw 
• EVAP Gouverneur Kinsbergencentrum vzw 
 
De statuten van deze 24 extern verzelfstandigde agentschappen werden door uw 
raad goedgekeurd. Aan uw raad worden tevens alle beheersovereenkomsten met 
een APB ter goedkeuring voorgelegd alsmede de samenwerkingsovereenkomsten 
die worden afgesloten met een EVAP.  
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2. Verenigingen, stichtingen en vennootschappen waarin de provincie 
deelneemt 
 
Artikel 188 van het provinciedecreet bepaalt dat provincies kunnen deelnemen of 
zich laten vertegenwoordigen in verenigingen, stichtingen en vennootschappen met 
sociaal oogmerk (rechtspersonen) in zover deze organisaties niet belast worden 
met de verwezenlijking van welbepaalde taken van provinciaal belang. 
 
De provincie Antwerpen participeert in volgende rechtspersonen zonder dat er 
sprake is van verzelfstandiging, maar waarbij de werking van de rechtspersoon kan 
bijdragen tot het provinciaal belang. 
 
Binnen het beleidsdomein Vrije Tijd – Sport werd het Vlaams Bureau voor 
Sportbegeleiding vzw (Vlabus) omgevormd tot Sportwerk Vlaanderen vzw 
(Sportwerk). 
 
Binnen het beleidsdomein leefmilieu werden “Bosgroep Heuvelrug vzw” en 
“Bosgroep Noorderkempen vzw” omgevormd tot “Bosgroep Kempen Noord vzw” 
met overname van het ondernemingsnummer van Bosgroep Heuvelrug vzw. De 
activa en passiva van Bosgroep Noorderkempen vzw werden ondergebracht in de 
nieuwe vzw. 
 
Binnen het beleidsdomein economie werd toegetreden tot “Innovatiecentrum 
provincie Antwerpen vzw” en “Streekplatform Kempen vzw”.  
 
Beleidsdomein Algemeen Beleid 
 
• Vereniging van de Vlaamse Provincies vzw (VVP) 
 
Beleidsdomein Mens, Communicatie en Organisatie 
 
• Ethias onderlinge verzekeringsvereniging 
• OVV Provincie Antwerpen 
• OFP PROVANT 
• Vlaams selectiecentrum voor het overheidspersoneel CVBA (Jobpunt 
Vlaanderen) 
 
Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie 
 
• Artesis Plantijn Hogeschool 
• Provinciaal Onderwijs Vlaanderen vzw (POV) 
• Provinciaal Onderwijs Vlaanderen Pedagogische Ondersteuning vzw (POVPO) 
• Regionaal Technologisch Centrum Antwerpen vzw (RTC-Antwerpen) 
 
Beleidsdomein Cultuur 
 
• Aktuwa vzw 
• deFilharmonie vzw (Koninklijk Filharmonisch Orkest van Vlaanderen) 
• Emile Verhaeren Genootschap vzw 
• Festival van Vlaanderen – Antwerpen vzw (AMUZ) 
• Festival van Vlaanderen – Mechelen vzw 
• HetPaleis stichting van openbaar nut 
• Het Toneelhuis stichting van openbaar nut 
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• Kunsthuis Opera Vlaanderen Ballet Vlaanderen vzw 
• Kunst in Zicht vzw 
• Prospekta vzw 
• Vredescentrum vzw 
 
Beleidsdomein Erfgoed 
 
• Kazerne Dossin: Memoriaal, Museum en Documentatiecentrum over 

Holocaust en Mensenrechten vzw (Kazerne Dossin) 
• Monumentenwacht Vlaanderen vzw  
• Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen vzw (OKV) 
 
Beleidsdomein Vrije Tijd 
 
Vrije tijd 
 
• Kempen Campings vzw 
• Kempens Landschap vzw 
• Lilse Bergen vzw 
 
Sport 
 
• Sportwerk Vlaanderen vzw (Sportwerk) 
 
Beleidsdomein Leefmilieu 
 
• Bosgroep Antwerpen Noord vzw 
• Bosgroep Antwerpen Zuid vzw 
• Bosgroep Kempen Noord vzw 
• Bosgroep Zuiderkempen vzw 
• Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete vzw 
• Regionaal Landschap Rivierenland vzw 
• Regionaal Landschap Schelde – Durme vzw 
• Regionaal Landschap Voorkempen vzw 
 
Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid 
 
Landbouw en plattelandsbeleid 
 
• Coördinatiecentrum Praktijkgericht Onderzoek en Voorlichting Biologische 

Teelt vzw (CCBT) 
• Coördinatiecentrum voor Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting 

vzw (CVBB) 
• Landbouwcentrum voor Voedergewassen vzw (LCV) 
• Proefstation voor de Groenteteelt Sint-Katelijne-Waver vzw (PSKW) 
• Proefcentrum Hoogstraten vzw (PCH) 
• Rurant vzw (RR) 
• Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking vzw (VCM) 
• Vlaams Infocentrum Land- en Tuinbouw vzw (VILT) 
• Vlaamse Landmaatschappij NV (VLM) 
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Economie 
 
• Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Provincie Antwerpen vzw (ERSV) 
• Gemeentelijke Holding NV (in vereffening) 
• Innotek vzw 
• Innovatiecentrum Kempen vzw 
• Levanto vzw 
• Strategisch projectenorganisatie Kempen vzw (SPK) 
• Streekplatform Kempen vzw 
• Syntra provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant vzw (Syntra AB) 
• Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening cvba (VMW) 
 
Welzijn 
 
• Antwerps Drug Interventie Centrum vzw (Adic) 
• Het GielsBos vzw 
• Instituut voor Tropische Geneeskunde stichting van openbaar nut (ITG) 
•  ’t Kader vzw 
• Universitair Ziekenhuis Antwerpen vzw (UZA) 
 
Sociale huisvesting 
 
• ABC cvba (Antwerpen)  
• Bouwmaatschappij Noorderkempen cvba (Merksplas)  
• De Ark NV (Turnhout) 
• De Heibloem cvba (Olen) 
• De Ideale Woning cvba (Antwerpen) 
• De Voorkempen cvba (Brecht) 
• Eigen Haard NV (Herentals) 
• Eigen Woning cvba (Puurs) 
• Geelse Huisvesting cvba 
• Gewestelijke Maatschappij voor de Kleine Landeigendom Klein-Brabant cvba 
• Gewestelijke Maatschappij voor de Kleine Landeigendom Mechelen en 

omstreken cvba 
• Gezellige Woningen cvba (Bornem) 
• Goed Wonen Rupelstreek cvba 
• Kleine Landeigendom Zuiderkempen cvba 
• Lierse Maatschappij voor de Huisvesting cvba 
• Maatschappij voor de Huisvesting van het kanton Heist-op-den-Berg cvba 
• Molse Bouwmaatschappij cvba 
• Samenwerkende Maatschappij voor Volkshuisvesting cvba (Willebroek) 
• Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij ARRO Antwerpen cvba 
• Sociale Bouwmaatschappij Schelle cvba 
• Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen NV (VMSW) 
• Volkswoningen van Duffel cvba 
• Woonhaven Antwerpen cvba 
• Woonpunt Mechelen cvba 
• Zonnige Kempen cvba (Westerlo) 
• Zwijndrechtse Huisvestingsmaatschappij cvba 
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3. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 
 
In het jaar 2016 trad de provincie, binnen het beleidsdomein leefmilieu, toe tot de 
“Projectvereniging Streekvereniging Zuidrand”. 
 
Met ingang van 1 juli 2016 werd, binnen het beleidsdomein economie, uitgetreden 
uit de opdrachthoudende vereniging IVEKA na uitbetaling van de provinciale 
aandelen. 
 
Beleidsdomein Vrije Tijd 
 
• Projectvereniging de Merode 
 
Beleidsdomein Leefmileu 
 
• Intercommunale Vereniging Hooge Maey 
• Projectvereniging Erfgoed Voorkempen 
• Projectvereniging Streekvereniging Zuidrand 
 
Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid 
 
Economie 
 
• Dienstverlenende vereniging CIPAL 
• Dienstverlenende vereniging IGEAN 
• Dienstverlenende vereniging IGEMO 
• Dienstverlenende vereniging IKA 
• Dienstverlenende vereniging IOK 
• Opdrachthoudende vereniging PIDPA 
• Opdrachthoudende vereniging PONTES 
 
Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 6 april 2017. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 
Gelet op de bepalingen van artikelen 57 & 4bis en 188 van het provinciedecreet; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 

BESLUIT: 
Enig artikel: 
Kennis wordt genomen van de overzichtslijst van de extern verzelfstandigde 
agentschappen, de provinciale participaties in verenigingen, stichtingen en 
vennootschappen en de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarvan de 
provincie deel uitmaakt op 1 januari 2017. 
 
 
VOORZITTER.- Dit is een kennisname. 
Zijn daar nog tussenkomsten over? Geen. 
 
Kennis wordt genomen. 
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1. Cultuur 
 

Nr. 1/1 van de agenda 
 

Opzegging van de overeenkomsten "herenakkoord" voor 
gefaseerde aansluiting op het PBS van 27 februari 2014. 

Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

 
Voorgeschiedenis en beleidscontext: 
De provincie baat in het kader van het streekgericht bibliotheekbeleid een 
provinciaal bibliotheeksysteem (PBS) uit. Het "herenakkoord" had als doel de 
resterende gemeentes die eerder nog niet voor een instap op het PBS kozen over 
de streep te trekken en het provinciaal bibliotheeksysteem (PBS) provinciedekkend 
te maken. Het voorzag de gemeentes ook in tussenoplossing, waarbij hun 
bibliotheek al werd aangesloten op de provinciale Bibliotheekportalencatalogus, 
mits de intentieverklaring om op termijn ook in te stappen in het PBS. 
 
Het "herenakkoord" bestaat uit 2 overeenkomsten, beide ondertekend op 18 maart 
2014, in uitvoering van het Provincieraadsbesluit van 27 februari 2014: 
 

(1) de “Overeenkomst tussen de provincie Antwerpen en de gemeente inzake de 
voorbereidingen op een gefaseerde aansluiting van de lokale openbare 
bibliotheek op het provinciaal bibliotheeksysteem Antwerpen”. Hiermee 
engageerde de Provincie zich tot het voldoen aan een reeks kwalitatieve en 
functionele vereisten voor het PBS middels een 'optimalisatietraject' 
2014-2017. De gemeentes verbonden er zich toe om vanaf 2017 in te 
stappen in het PBS. 

(2) het “Convenant tussen de provincie Antwerpen en de gemeente inzake het 
aansluiten van de lokale openbare bibliotheek op het provinciaal 
bibliotheeksysteem Antwerpen”. Dit bepaalde de instap in het PBS. 

 
Motivatie opzegging overeenkomsten: 
Sinds het afsluiten van deze overeenkomsten is de beleidscontext ernstig gewijzigd. 
Vooral het project 'Eéngemaakt Bibliotheeksysteem' (EBS) zorgde voor een 
gewijzigde context. Ook de interne staatshervorming van de Vlaamse regering 
betekende een contextwijziging aangezien het PBS onder de bevoegdheden valt die 
in 2018 overgedragen zullen worden aan de Vlaamse overheid. 
 
Het EBS-project, beheerd door Cultuurconnect vzw in opdracht van de Vlaamse 
regering, zal in 2017 de gunningsfase bereiken. Hoewel de verdere timing 
afhankelijk is van de uitkomst van de aanbesteding, is het de intentie van het 
project om een operationeel bibliotheeksysteem te realiseren op korte termijn. 
 
Indien de gemeentes gehouden worden aan de overeenkomst in kwestie, is de kans 
groot dat zij op termijn van enkele jaren twee maal zullen moeten overschakelen 
op een ander bibliotheeksysteem. Dit zou voor het personeel, dat zich telkens moet 
inwerken in een nieuwe software, een te grote en onnodige extra werkdruk 
betekenen. 
 
De gewijzigde context werd in een ambtelijk overleg met de gemeentes besproken 
eind 2016. In onderling overleg werd besloten om gezien deze omstandigheden niet 
verder te gaan met de uitvoering van het ‘herenakkoord’. De betrokken gemeentes 
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maakten vervolgens ook formeel hun intentie om de overeenkomsten op te zeggen 
bekend. 
 
De overeenkomsten staan toe dat deze in wederzijds akkoord opgezegd kunnen 
worden. De tussenoplossing waarbij zij momenteel reeds aangesloten zijn op de 
bibliotheekportalencatalogus blijft in afwachting van de komst van het EBS 
behouden. De betrokken gemeentes hebben hieromtrent een overeenkomst met 
Cultuurconnect vzw. 
 
Financiële gevolgen: 
De annulatie van de overeenkomsten heeft een financieel positief gevolg voor de 
Provincie aangezien de voorziene instap van gemeentes in het PBS vanaf 2017 
kosten met zich mee zou brengen, vooral voor dataconversie van de huidige 
catalogi door Ciblis (Brocade Library Services nv), opvolging en ondersteuning 
hiervan. 
 
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 6 april 2017. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 
Gelet op het Provincieraadsbesluit van 27 februari 2014, 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 

BESLUIT: 
Enig artikel: 
De provincieraad neemt kennis van de ontvangst van een geldige opzeg vanwege 
de gemeentes Kontich, Malle, Hoogstraten, Heist-op-den-Berg, Vosselaar en Putte 
voor wat betreft de overeenkomsten van het "herenakkoord" over de gefaseerde 
aansluiting van bibliotheken op het provinciaal bibliotheeksysteem (PBS) en stemt 
ermee in om deze overeenkomsten met de genoemde gemeentes te annuleren 
middels een akkoord van opzegging per aangetekend schrijven. 
 
 
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; 
59 leden hebben ja gestemd. 
 
Goedgekeurd met 59 stemmen ja. 
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2. Ruimtelijke ordening, mobiliteit en intercommunales 
 

Nr. 2/1 van de agenda 
 

Erediensten. Antwerpen. 
Kathedrale kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw. 

Budgetwijziging 2016. Akteneming. 
Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 
 
1. In vergadering van 28 januari 2016 heeft uw raad akte genomen van het budget 
2016 van de kathedrale kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw te Antwerpen. 
Het exploitatiebudget 2016 sluit af met een geraamd overschot (vóór boekingen) 
van 55.465,00 EUR. Het investeringsbudget 2016 sluit af met een geraamd tekort 
van – 940.700,00 EUR. Na financiering (368.000,00 EUR), overboeking van 
50.000,00 EUR uit het overschot van het exploitatiebudget 2016 en na gebruik van 
het overschot van 722.988,28 EUR op het investeringsbudget 2014, sluit het 
investeringsbudget 2016 uiteindelijk af met een geraamd overschot van 
200.288,28 EUR. 
Het budget 2016 voorziet geen toelage van de provincie voor de exploitatie noch 
voor de investeringen. 
 
2. Met brief van 21 december 2016, ingekomen op het provinciebestuur van 
Antwerpen op 23 december 2016, heeft de kathedrale kerkfabriek een 
budgetwijziging 2016 ingezonden. Deze budgetwijziging 2016 werd opgemaakt en 
goedgekeurd door de kathedrale kerkraad in vergadering van 27 oktober 2016 en 
gunstig geadviseerd door de Bisschop van Antwerpen op 16 november 2016. 
 
3. In de budgetwijziging 2016 sluit het exploitatiebudget 2016 met een geraamd 
tekort van – 25.385,00 EUR en het investeringsbudget 2016 sluit af met een 
geraamd tekort van – 229.968,66 EUR.  
Voor de aanzuivering van het exploitatietekort wordt beroep gedaan op de 
beschikbare reserves. 
Voor het investeringstekort wordt gebruik gemaakt van het investeringsoverschot 
van 722.988,28 EUR op het investeringsbudget 2014, zodat het investeringsbudget 
2016 uiteindelijk afsluit met een geraamd overschot van 493.019,62 EUR. 
Deze budgetwijziging 2016 voorziet derhalve geen toelage van de provincie voor de 
exploitatie noch voor de investeringen. 
 
4. In de beleidsnota, gevoegd bij de budgetwijziging 2016, worden navermelde 
toelichtingen verstrekt : 
a. Exploitatie. 
- De tentoonstelling “Van Quinten Metsijs tot Peter Paul Rubens – Meesterwerken 
uit het Koninklijk Museum terug in de Kathedraal” liep oorspronkelijk van 4 juni tot 
15 november 2009. Zij werd vervolgens verlengd tot aan de heropening van het 
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) na renovatiewerken. 
- Per 1 januari 2014 werden de toegangsprijzen verhoogd tot 6,00 EUR. Per 
1 januari 2016 werd aan de inwoners van de provincie Antwerpen gratis toegang 
verleend. Het aantal betalende bezoekers lag per 30 september 2016 beduidend 
lager (- 43.500) dan op hetzelfde moment de vorige jaren. De voornaamste 
oorzaken zijn de voormelde gratis toegang voor de Antwerpenaren en vooral een 
daling van de buitenlandse bezoekers na de aanslagen in Brussel op 22 maart 
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2016. De raming van de inkomsten uit het toerisme werd daarom substantieel 
aangepast (verlaagd).  
- De personeelskost blijft ook na de actualisering binnen de perken van de 
begroting. 
b. Investeringen. 
- De investeringen in 2016 worden gefinancierd met eigen middelen. 
 
Luidens de artikels 48, 50 en 78 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 
materiële organisatie en werking van de erkende erediensten neemt uw raad akte 
van de budgetwijziging. 
De deputatie stelt uw raad voor om akte te nemen van de budgetwijziging 2016 
van de kathedrale kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw te Antwerpen. 
 
Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 9 maart 2017. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 
Gelet op de brief van 21 december 2016 van de kathedrale kerkfabriek van Onze-
Lieve-Vrouw te Antwerpen, ingekomen op het provinciebestuur van Antwerpen op 
23 december 2016, waarbij de budgetwijziging 2016 werd ingezonden; 
 
Gelet op het gunstig advies van 16 november 2016 van de Bisschop van Antwerpen 
inzake voormelde budgetwijziging 2016, ingekomen op het provinciebestuur van 
Antwerpen op 23 december 2016; 
 
Gelet op de artikels 48, 50 en 78 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 
materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; 
 
Gelet op de budgetwijziging 2016 waaruit blijkt dat de kathedrale kerkfabriek van 
Onze-Lieve-Vrouw te Antwerpen in 2016 geen beroep doet op enige exploitatie- of 
investeringstoelage van de provincie Antwerpen; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 

BESLUIT: 
Enig artikel: 
Akte wordt genomen van de budgetwijziging 2016 van de kathedrale kerkfabriek 
van Onze-Lieve-Vrouw te Antwerpen zonder boekhoudkundig-technische 
opmerkingen ter zake. 
 
 
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. 
58 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
55 leden hebben ja gestemd; 
 1 lid heeft nee gestemd; 
 2 leden hebben zich onthouden. 
 
Goedgekeurd met 55 stemmen ja, bij 1 stem nee en 2 onthoudingen. 
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Nr. 2/2 van de agenda 
 

Erediensten. Antwerpen. 
Kathedrale kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw. 

Budget 2017. Akteneming. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

 
1. In vergadering van 28 november 2013 heeft uw raad het meerjarenplan 2014 – 
2019 van de kathedrale kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw te Antwerpen 
goedgekeurd. 
In vergadering van 17 december 2014 heeft uw raad de wijziging van het 
meerjarenplan 2014 – 2019 van de kathedrale kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw 
te Antwerpen goedgekeurd. 
Deze meerjarenplannen voorzien geen toelage van de provincie Antwerpen voor de 
exploitatie noch voor de investeringen in de periode 2014 – 2019. 
 
2. Met brief van 21 december 2016, ingekomen op het provinciebestuur van 
Antwerpen op 23 december 2016, heeft de kathedrale kerkfabriek het budget 2017 
ingezonden. Dit budget 2017 werd opgemaakt en goedgekeurd door de kathedrale 
kerkraad in vergadering van 27 oktober 2016 en gunstig geadviseerd door de 
bisschop van Antwerpen op 16 november 2016. 
 
3. Het exploitatiebudget 2017 sluit af met een geraamd tekort (vóór boekingen) 
van – 61.335,00 EUR. Na toevoeging van het gecorrigeerde overschot exploitatie 
van 2015 ten bedrage van 195.817,14 EUR sluit het exploitatiebudget 2017 af met 
een overschot van 134.482,14 EUR. 
 
Het investeringsbudget 2017 sluit af met een geraamd tekort van – 
865.123,55 EUR. Na financiering (550.000,00 EUR) en na gebruik van het 
overschot van 722.988,28 EUR op het investeringsbudget 2015 sluit het 
investeringsbudget 2017 uiteindelijk af met een geraamd overschot van 
407.864,73 EUR. 
 
Het budget 2017 voorziet geen toelage van de provincie Antwerpen voor de 
exploitatie noch voor de investeringen. 
 
4. In de beleidsnota, gevoegd bij het budget 2017, wordt navermelde toelichting 
verstrekt : 
a. Exploitatie 
- De tentoonstelling “Van Quinten Metsijs tot Peter Paul Rubens – Meesterwerken 
uit het Koninklijk Museum terug in de Kathedraal” liep van 4 juni tot 15 november 
2009. De tentoonstelling werd vervolgens verlengd tot aan de heropening van het 
KMSKA.  
- De opbrengsten uit toerisme worden in 2017 voorzichtig begroot, rekening 
houdend met de daling van het aantal betalende bezoekers in 2016. 
- Loonkost: Voor de berekening van de personeelskost werd rekening gehouden 
met een eventuele indexering van 3,5 %. 
b. Investeringen 
- De investeringen in 2017 worden gefinancierd met eigen middelen en 2 leningen 
voor de restauratie van de panden gelegen Groenplaats 20 en Torfbrug 3 te 
2000 Antwerpen. 
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Door de overschotten van de vorige jaren eindigen de exploitatie en de 
investeringen 2017 uiteindelijk met een positief saldo, waardoor geen beroep wordt 
gedaan op subsidies van de provincie Antwerpen. 
 
Luidens de artikels 48 en 78 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 
materiële organisatie en werking van de erkende erediensten neemt uw raad – als 
de provinciale bijdrage in 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 
kathedrale kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw te Antwerpen zonder 
boekhoudkundig-technische opmerkingen ter zake. 
 
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 9 maart 2017. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 
Gelet op de brief van 21 december 2016 van de kathedrale kerkfabriek van Onze-
Lieve-Vrouw te Antwerpen, ingekomen op het provinciebestuur van Antwerpen op 
23 december 2016, waarbij het budget 2017 werd ingezonden; 
 
Gelet op het gunstig advies van 16 november 2016 van de Bisschop van Antwerpen 
inzake voormelde budget 2017, ingekomen op het provinciebestuur van Antwerpen 
op 23 december 2016; 
 
Gelet op het budget 2017, waaruit blijkt dat de kathedrale kerkfabriek van 
Onze-Lieve-Vrouw te Antwerpen in 2017 geen beroep doet op enige exploitatie- of 
investeringstoelage van de provincie Antwerpen; 
 
Gelet op de artikels 48 en 78 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 
materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 

BESLUIT: 
Enig artikel: 
Akte wordt genomen van het budget 2017 van de kathedrale kerkfabriek van Onze-
Lieve-Vrouw te Antwerpen zonder boekhoudkundig-technische opmerkingen ter 
zake. 
 
 
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. 
58 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
55 leden hebben ja gestemd; 
 1 lid heeft nee gestemd; 
 2 leden hebben zich onthouden. 
 
Goedgekeurd met 55 stemmen ja, bij 1 stem nee en 2 onthoudingen. 
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Nr. 2/3 van de agenda 
 

Erediensten. Antwerpen. 
Kathedrale kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw. 

Wijziging meerjarenplan 2014-2019. 
Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 
 
1. In vergadering van 28 november 2013 heeft uw raad het meerjarenplan 2014 - 
2019 van de kathedrale kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw te Antwerpen 
goedgekeurd. 
In vergadering van 17 december 2014 heeft uw raad de eerste wijziging van het 
meerjarenplan 2014 – 2019 van de kathedrale kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw 
te Antwerpen goedgekeurd.  
 
2. Ten gevolge van de opgemaakte en ingediende budgetwijziging 2016 en het 
budget 2017 heeft de kathedrale kerkfabriek met brief van 21 december 2016, 
ingekomen op het provinciebestuur van Antwerpen op 23 december 2016, ook een 
volgend gewijzigd meerjarenplan 2014 - 2019 ingezonden. 
Dit gewijzigd meerjarenplan 2014 - 2019 werd opgemaakt en goedgekeurd door de 
kathedrale kerkraad in vergadering van 27 oktober 2016 en gunstig geadviseerd 
door de Bisschop van Antwerpen op 16 november 2016. 
 
3. De uitgangspunten van het oorspronkelijk meerjarenplan 2014 – 2019 en van de 
strategische nota met afspraken blijven ongewijzigd. 
Het gewijzigde meerjarenplan 2014 - 2019 voorziet geen toelage van de provincie 
Antwerpen voor de exploitatie noch voor de investeringen in deze periode. 
 
Luidens de artikels 43 en 78 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 
materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, dient uw raad zich 
over de goedkeuring uit te spreken. 
De deputatie stelt uw raad voor om het gewijzigde meerjarenplan 2014 - 2019 van 
de kathedrale kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw te Antwerpen goed te keuren. 
 
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 9 maart 2017. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 
Gelet op de brief van 21 december 2016 van de kathedrale kerkfabriek van 
Onze-Lieve-Vrouw te Antwerpen, ingekomen op het provinciebestuur van 
Antwerpen op 23 december 2016, waarbij het gewijzigd meerjarenplan 2014 - 2019 
werd ingezonden; 
 
Gelet op het gunstig advies van 16 november 2016 van de Bisschop van Antwerpen 
inzake voormeld gewijzigd meerjarenplan 2014 - 2019, ingekomen op het 
provinciebestuur van Antwerpen op 23 december 2015; 
 
Gelet op de artikels 43 en 78 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 
materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; 
 
Gelet op het gewijzigde meerjarenplan 2014 - 2019, waaruit blijkt dat de 
kathedrale kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw te Antwerpen in de periode 2014 - 

 25 



PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 

2019 geen beroep doet op enige exploitatie- of investeringstoelage van de provincie 
Antwerpen; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 

BESLUIT: 
Enig artikel: 
Goedgekeurd wordt het gewijzigd meerjarenplan 2014 - 2019 van de kathedrale 
kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw te Antwerpen zonder boekhoudkundig-
technische opmerkingen ter zake. 
 
 
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. 
58 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
55 leden hebben ja gestemd; 
 1 lid heeft nee gestemd; 
 2 leden hebben zich onthouden. 
 
Goedgekeurd met 55 stemmen ja, bij 1 stem nee en 2 onthoudingen. 
 
 

Nr. 2/4 van de agenda 
 

Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap 
Antwerpen Islamic Association. 

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 Antwerpen Islamic Association te 
Antwerpen goedgekeurd. 
Dit meerjarenplan 2014 – 2019 voorziet voor 2017 geen investeringsontvangsten 
noch investeringsuitgaven. Voormeld meerjarenplan voorzag voor 2017 exploitatie-
uitgaven ten bedrage van 36.261,00 EUR, exploitatieontvangsten ten bedrage van 
12.299,00 EUR, met een geraamde provinciesubsidie van (36.261,00 EUR – 
12.299,00 EUR =) 23.962,00 EUR op de exploitatieontvangsten. 
 
2. Het budget 2017 werd opgemaakt en goedgekeurd door het comité van de 
islamitische geloofsgemeenschap op 29 januari 2017 en gunstig geadviseerd op 
28 februari 2017 door het Executief van de Moslims van België. Het dossier is op 
1 maart 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 31.611,00 EUR. De 
exploitatieontvangsten worden geraamd op 12.444,58 EUR. De provinciesubsidie 
bedraagt voor 2017 voor de exploitatie derhalve (31.611,00 EUR – 
12.444,58 EUR =) 19.166,42 EUR + 4.795,58 EUR (overschot/tekort 2015) = 
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23.962,00 EUR; dit is hetzelfde bedrag als opgenomen in het goedgekeurde 
meerjarenplan 2014 – 2019. 
 
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 provinciale subsidie in het tekort van het budget binnen de 
grenzen blijft van het bedrag van de provinciale subsidie, 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 Antwerpen Islamic Association 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 16 maart 2017. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 
Gelet op het budget 2017 van de islamitische geloofsgemeenschap Antwerpen 
Islamic Association te Antwerpen en op het gunstig advies dienaangaande van 
28 februari 2017 van het Executief van de Moslims van België, ingekomen op het 
provinciebestuur van Antwerpen op 1 maart 2017; 
 
Gelet op het budget 2017, waaruit blijkt dat de islamitische geloofsgemeenschap 
Antwerpen Islamic Association in 2017 beroep doet op een provinciale 
exploitatiesubsidie van 23.962,00 EUR, terwijl in het goedgekeurde meerjarenplan 
2014 – 2019 eveneens dezelfde exploitatiesubsidie van 23.962,00 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; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 

BESLUIT: 
Enig artikel: 
Akte wordt genomen van het budget 2017 van de islamitische geloofsgemeenschap 
Antwerpen Islamic Association te Antwerpen met een provinciesubsidie van 
23.962,00 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. 
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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. 
58 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
49 leden hebben ja gestemd; 
 6 leden heeft nee gestemd; 
 3 leden hebben zich onthouden. 
 
Goedgekeurd met 49 stemmen ja, bij 6 stemmen nee en 3 onthoudingen. 
 
 

Nr. 2/5 van de agenda 
 

Architectuurarchief provincie Antwerpen. 
Jaarverslag 2016. Kennisname. 

Verslag van de deputatie 
 
De deputatie vraagt aan de provincieraad om kennis te nemen van het jaarverslag 
2016 van het Architectuurarchief, opgenomen als bijlage bij dit verslag. 
 
Met zijn Architectuurarchief realiseert de provincie Antwerpen sinds 1988 een 
professionele werking rond architectuur, stedenbouw, bouwbedrijf en vormgeving 
vanaf de 19e eeuw. In 2012 is het werkveld uitgebreid van de provincie Antwerpen 
naar heel Vlaanderen. Alle facetten van collectievorming, beheer, behoud, 
onderzoek en ontsluiting van archieven komen aan bod. In juni 2015 kreeg het 
Architectuurarchief het Vlaams kwaliteitslabel als cultureel archief. Het is daarmee 
het enige erkend cultureel archief in Vlaanderen dat zich exclusief inzet voor het 
brede cultureel erfgoed van de gebouwde omgeving. 
 
In het kader van de afslanking van de provincies is vanaf 1 januari 2018 de 
overdracht gepland van het Architectuurarchief aan de Vlaamse overheid en 
concreet de integratie met het Vlaams Architectuurinstituut (VAi) en het Centrum 
Vlaamse Architectuurarchieven (CVAa). Het fusietraject met deze organisaties, in 
2015 ingezet, is in 2016 voortgezet met o.a. gemeenschappelijke 
personeelsvergaderingen. 
 
De belangrijkste publieksprojecten in 2016 op basis van de collecties van het 
Architectuurarchief werden samen met het CVAa georganiseerd: 

• tentoonstelling “Het huis. De mentor. Het archief. Christian Kieckens” 
• tentoonstelling “Ensembles – architectuur en ambacht” 

 
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 30 maart 2017. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 
Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
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BESLUIT: 
Enig artikel: 
Kennis wordt genomen van het jaarverslag 2016 van het Architectuurarchief van de 
provincie Antwerpen. 
 
 
VOORZITTER.- Dit is een kennisname 
Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 
Kennis wordt genomen. 
 
 

Nr. 2/6 van de agenda 
 

Erratum. Provinciale initiatieven. 
Dienstverlenende vereniging IGEMO. 
Algemene vergadering 28 april 2017. 

Agenda. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

 
De dienstverlenende vereniging IGEMO deelt mee dat haar algemene vergadering 
zal doorgaan op vrijdag 28 april 2017 om 17.30 uur in het Hof van Beatrijs, 
Nazaretdreef 99, 2500 Lier, met volgende agenda: 
 
1. Aanduiding stemopnemers. 
2. Kennisgeving activiteitenverslag 2016. 
3. Goedkeuring jaarrekening 2016: 
 
 Balans, resultatenrekening en toelichting. 
 Jaarverslag van de raad van bestuur. 
 Verslag van de revisor. 

 
4. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de revisor. 
5. Volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen. 
6. Goedkeuring notulen algemene vergadering 28 april 2017. 
 
In zitting van 28 november 2013 duidde uw raad de heer Rony Cuyt, raadslid, met 
als plaatsvervanger mevrouw Sofie Bradt, raadslid, aan als provinciale 
vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen van de dienstverlenende 
vereniging IGEMO tijdens de periode 1 januari 2014 – oktober 2018. 
 
Omdat noch de heer Cuyt, noch mevrouw Bradt (ontslag als provincieraadslid door 
de provincieraad van 23 maart ll.) de provincie kunnen vertegenwoordigen op deze 
algemene vergadering, wordt voorgesteld mevrouw Lili Stevens, raadslid, met als 
plaatsvervanger mevrouw Aysel Bayraktar, raadslid, voor te dragen als provinciale 
vertegenwoordigers voor de algemene vergadering van IGEMO van 28 april a.s. 
 
De agenda en de bijhorende stukken van deze vergadering vindt u terug in Sindala. 
 
Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 6 april 2017. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 
Overwegende dat er op 28 april 2017 een algemene vergadering wordt gehouden 
vanwege de dienstverlenende vereniging IGEMO; 
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Gelet op het decreet van 13 mei 2016 tot wijziging van het decreet van 6 juli 2001 
houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
 
Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 

BESLUIT: 
Artikel 1: 
Goedkeuring wordt gehecht aan de agenda voor de algemene vergadering van de 
dienstverlenende vereniging IGEMO van 28 april 2017. 
 
Artikel 2: 
Mevrouw Lili Stevens, raadslid, met als plaatsvervanger mevrouw Aysel Bayraktar, 
raadslid, wordt aangeduid om de provincie te vertegenwoordigen op de algemene 
vergadering van de dienstverlenende vereniging IGEMO van 28 april 2017. 
Haar wordt opgedragen de vermelde agendapunten van deze vergadering goed te 
keuren. 
 
 
VOORZITTER.- Mevrouw Naert heeft het woord. 
 
Mevrouw NAERT.- Ik licht kort onze nee-stem toe. Dit geldt ook voor het volgende punt, 
nr. 2/7. 
Het is een principiële nee-stem, omdat we nog altijd een groot tekort aan transparantie 
vaststellen bij de werking van de intercommunales. De werking van de intercommunales zou 
op veel regelmatigere tijdstippen moeten besproken worden in de commissie en de raad 
zelf. 
De werking van de intercommunales belangt namelijk de ganse bevolking aan, en die wordt 
vertegenwoordigd door zowel coalitie, als door de oppositie. 
De ene intercommunale is de andere niet. Een aantal kunnen wij echt als grote 
ondernemingen bestempelen, of ze nu al dan niet, maar toch wel steeds vaker, verweven 
zijn met private ondernemingen. Door gebrek aan transparantie is het dermate moeilijk om 
een correct oordeel te formuleren over de te nemen beslissingen.  
Vandaar onze principiële nee-stem. Maar toch willen we hier ook onze appreciatie naar voor 
schuiven dat deze keer bij IOK een lijst bij was in het kader van meer transparantie van 
de ontvangen zitpenningen per lid van de raad van bestuur en de algemene vergadering. 
 
 
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. 
58 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
51 leden hebben ja gestemd; 
 2 leden hebben nee gestemd; 
 5 leden hebben zich onthouden. 
 
Goedgekeurd met 51 stemmen ja, bij 2 stemmen nee en 5 onthoudingen. 
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Nr. 2/7 van de agenda 
 

Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IOK. 
Algemene vergadering 16 mei 2017. 

Agenda. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

 
De dienstverlenende vereniging IOK deelt mee dat haar algemene vergadering zal 
doorgaan op dinsdag 16 mei 2017 om 11.00 uur in zalen Den Eyck, Houtum 39, 
2460 Kasterlee, met volgende agenda: 
 
1. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2016. 
2. Verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2016. 
3. Resultaatsbestemming 2016. 
4. Goedkeuring van de jaarrekeningen over het boekjaar 2016, afgesloten per 

31 december 2016. 
5. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders en commissaris-revisor over 

de uitoefening van hun mandaat in 2016. 
6. Varia. 
 
In zitting van 28 november 2013 duidde uw raad de heer Ivo Bollen, raadslid, met 
als plaatsvervanger mevrouw Nicole Boonen, raadslid, aan als provinciale 
vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen van de dienstverlenende 
vereniging IOK tijdens de periode 1 januari 2014 – oktober 2018. 
 
De agenda en de bijhorende stukken van deze vergadering vindt u in Sindala. 
 
Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 6 april 2017. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 
Overwegende dat er op 16 mei 2017 een algemene vergadering wordt gehouden 
vanwege de dienstverlenende vereniging IOK; 
 
Gelet op het decreet van 13 mei 2016 tot wijziging van het decreet van 6 juli 2001 
houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
 
Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 

BESLUIT: 
Enig artikel: 
Goedkeuring wordt gehecht aan de agenda voor de algemene vergadering van de 
dienstverlenende vereniging IOK van 16 mei 2017. 
De provinciale vertegenwoordiger wordt opgedragen de vermelde agendapunten 
van deze vergadering goed te keuren. 
 
 
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. 
58 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
51 leden hebben ja gestemd; 
 7 leden hebben nee gestemd. 
 
Goedgekeurd met 51 stemmen ja, bij 7 stemmen nee. 
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3. Economie, landbouw, innovatie en internationale samenwerking 
 

Nr. 3/1 van de agenda 
 

Budget 2017. Exploitatiebudget - Beleidsdomeinen Welzijn, 
Economie en Plattelandsbeleid. Budgetsleutel 0500/64900000. 

Subsidiëring van het provinciaal economisch beleid. 
Aanwending van krediet. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 
 
In bijgaand verslag wordt gevraagd in te stemmen met aanwending van het 
verdeelkrediet met als omschrijving ‘subsidiëring van het provinciaal economisch 
beleid’. 
 
Subsidiëring van het provinciaal economisch beleid 
 

 Project Talentenstroom (deelbudget 20.000 EUR) 
 
In 2012 werd Talentenstroom opgericht, een sectorale werkwinkel ‘haven en 
logistiek’ waarmee VDAB en de stad Antwerpen een betere afstemming 
bewerkstelligen tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Zij doen dit in 
samenwerking met de sectororganisaties (Alfaport en CEPA), het Gemeentelijk 
Havenbedrijf Antwerpen; de vormingsfondsen (Logos en SFTL), opleidingscentra 
(OCHA, RTC Antwerpen), onderwijspartners en de provincie Antwerpen (provincie 
Antwerpen, Havencentrum en POM Antwerpen). 
 
‘Talentenstroom’ richt zich tot werkzoekenden, werknemers, werkgevers, leerlingen 
en scholen. Uit de studie speerpuntsectoren van de Universiteit Antwerpen in 
opdracht van het provinciebestuur Antwerpen blijkt dat de aansluiting 
onderwijs/arbeidsmarkt ook in de logistieke sector problematisch is. Het opzet van 
dit samenwerkingsverband is om jongeren te bereiken en hen te motiveren om een 
job in de haven te kiezen. 
 
Ter ondersteuning van de rol van POM Antwerpen in het project ‘Talentenstroom’ 
wordt een bedrag van 20.000 EUR uitgetrokken. Onder meer haventours met 
bedrijfsbezoeken, educatief materiaal en evenementen ter sensibilisering van 
leerkrachten en leerlingen worden op deze wijze bekostigd. De financiering door de 
andere partners in het project ‘Talentenstroom’ gebeurt als volgt: VDAB 
(170.000 EUR), stad Antwerpen (131.500 EUR), Gemeentelijk Havenbedrijf 
Antwerpen (65.000 EUR), sociaal fonds LOGOS (56.100 EUR) en Alfaport 
(8.000 EUR). 
 

 Project Talentenwerf (deelbudget 20.000 EUR) 
 
‘Talentenwerf’ zet in op de jobs van de toekomst binnen de bouwsector en tracht 
dit te vertalen naar opleidingen die hierbij aansluiten. Talentenwerf is een 
samenwerkingsverband tussen VDAB, stad Antwerpen, provincie Antwerpen en de 
bouwsector. Talentenwerf vult knelpuntvacatures in de Antwerpse bouwsector in via 
gerichte opleidingen op de werf (werfplekleren). Bouwbedrijven stellen hun 
werkplek ter beschikking, leiden mee op en delen hun expertise – onmisbaar om de 
perfect passende werkkrachten te vormen. 
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Gelet op het belang van de bouwsector als één van de economische 
speerpuntsectoren in de provincie Antwerpen en gezien het potentieel aan 
(toekomstige) arbeidskrachten en de uitdagingen in deze sector, is het belangrijk 
hiertoe bij te dragen. Via deze subsidie draagt POM Antwerpen bij tot een vlotte 
aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de bouwsector. In de eerste 
plaats worden de middelen aangewend om verschillende communicatieacties uit te 
voeren waarbij Talentenwerf zich kan (her)profileren naar de bouwsector. De acties 
die in het communicatieplan zijn voorzien, worden gemonitord en bijgestuurd door 
een stuurgroep binnen Talentenwerf. 
 
Ter ondersteuning van de rol van POM Antwerpen in het project ‘Talentenwerf’ 
wordt een bedrag van 20.000 EUR uitgetrokken. De financiering door de andere 
partners in het project ‘Talentenwerf’ gebeurt als volgt: VDAB (410.000 EUR), stad 
Antwerpen (101.860 EUR), fvb Constructiv (202.200 EUR) en BAM- 
Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (53.300 EUR). 
 

 Project ‘Talentenfabriek’ (deelbudget 20.000 EUR) 
 
‘Talentenfabriek’ is een samenwerkingsverband tussen VDAB, stad Antwerpen, 
netwerk van opleidingsfondsen sector metaal (FTMA, VIBAM, ANTTEC) en 
vormingsfonds sector chemie (Co-valent) dat in 2012 werd opgericht. De 
doelstelling van deze samenwerking is de kennis, ervaring, mensen en middelen 
samen te brengen om samen één job- en opleidingspunt voor de industriesector te 
creëren. Als job- en opleidingspunt wil het een integrale dienstverlening bieden op 
het vlak van tewerkstelling, werkgelegenheid en opleiding voor werkzoekenden, 
bedrijven, en hun werknemers en scholen en hun leerlingen. De provincie 
Antwerpen is sinds 2016 als partner toegetreden, naar analogie met eerdere 
deelnames in de andere Talentenhuizen (Talentenstroom en Talentenwerf). 
 
Gezien het belang van de (chemische) industrie als één van de economische 
speerpuntsectoren in de provincie Antwerpen, gezien het potentieel aan 
(toekomstige) arbeidskrachten en de uitdagingen in deze sector, is het belangrijk 
hiertoe bij te dragen. Via deze subsidie draagt POM Antwerpen bij tot een vlotte 
aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en bouwt zo mee aan een 
positieve beeldvorming over technische opleidingen en beroepen. In de eerste 
plaats worden de middelen aangewend om verschillende communicatieacties uit te 
voeren waarbij Talentenfabriek jongeren onderdompelt in de wondere wereld van 
wetenschap en techniek en de jongeren laat kennismaken met industriegerichte 
opleidingen. De acties die in het communicatieplan zijn voorzien, worden 
gemonitord en bijgestuurd door een stuurgroep binnen Talentenfabriek. 
 
Ter ondersteuning van de rol van POM Antwerpen in het project ‘Talentenfabriek’ 
wordt een bedrag van 20.000 EUR uitgetrokken. De financiering door de andere 
partners in het project ‘Talentenfabriek’ gebeurt als volgt: VDAB (297.500 EUR), 
stad Antwerpen (296.300 EUR), Vormingsfonds chemie ‘Co-valent’ (230.200 EUR) 
en netwerk opleidingsfondsen sector metaal (249.550 EUR). 
 

 Project Mini-ondernemingen (schooljaar 2017-2018) (deelbudget 
30.000 EUR) 

 
In het schooljaar 2016-2017 zijn er in de provincie Antwerpen 162 
mini-ondernemingen opgericht. De provincie Antwerpen telt daarmee het hoogste 
aantal mini-ondernemingen van Vlaanderen. Het project ‘Mini-ondernemingen’ is 
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een initiatief van de vzw Vlajo (Vlaamse Jonge Ondernemingen) dat gesteund wordt 
door de provincie Antwerpen. 
Vlajo heeft als missie om studerende jongeren hun eigen potentieel aan 
ondernemende competenties te leren ontdekken en ontwikkelen. De mini’s hebben 
als doel de jongeren (17-18-jarigen) warm te maken voor het ondernemerschap. In 
kleine groepen stampen zij een onderneming uit de grond en beheren ze een eigen 
onderneming van a tot z. Zij doorlopen dezelfde taken en activiteiten als in een 
reële onderneming: aandelen verkopen, vergaderen, reclame maken een 
boekhouding bijhouden en niet te vergeten: produceren en verkopen van 
producten. Tijdens een provinciale finale wordt gestreden voor de titel van ‘Beste 
provinciale mini-onderneming’. 
 
De werking van Vlajo wordt verdeeld over de Vlaamse provincies en per provincie is 
een regioteam actief met aan het hoofd een regiomanager. Momenteel zijn er 
binnen de provincie Antwerpen vier coördinatoren werkzaam (drie voltijds en één 
deeltijdse coördinator (70%): twee bij VKW en telkens één bij VOKA – Kempen en 
Mechelen. De loonkost (geraamd op ongeveer 150.000 EUR) van deze 
coördinatoren wordt gedragen door de Vlaamse overheid. De kosten voor het 
volledige project (exclusief loonkost) in de provincie Antwerpen worden geraamd op 
62.000 EUR. Deze kosten situeren zich voornamelijk in de organisatie van regio-
activiteiten en events, opleidingskosten voor de leercoaches, organisatie van 
innovatiekampen voor de mini’s en materiaal- en promotiekosten. 
 
Voorgesteld wordt om voor het project Mini-ondernemingen (schooljaar 2017 – 
2018) een bedrag van 30.000 EUR uit te trekken voor de vzw Vlaamse Jonge 
Ondernemingen (Vlajo). In afwijking van artikel 3 van het provinciaal reglement 
van 16 december 2010 betreffende de subsidiëringen en het toestaan van 
reservevorming door subsidietrekkers dienen de verantwoordingsstukken uiterlijk 
op 30 september 2018 toe te komen op de dienst economie en internationale 
samenwerking. 
 

 Project Geothermie voor STEM (deelbudget 19.450 EUR) 
 
In september 2015 werd gestart met de eerste geothermische proefboring op de 
Balmattsite te Mol. Ondertussen zijn er twee boringen uitgevoerd op respectievelijk 
3.610 en 3.830 meter. Deze boringen toonden aan dat er in de Kempen uit grote 
diepte warm water kan worden opgepompt dat kan aangewend worden voor 
verwarming en elektriciteitsproductie. De site is klaar voor de volgende fase. Waar 
de activiteiten zich het voorbije anderhalf jaar vooral ondergronds afspeelden, 
verhuizen die nu naar de bovengrond. De komende periode worden 
warmtewisselaars en pompen geïnstalleerd, een geothermiecentrale gebouwd en 
een warmtenet aangelegd naar de terreinen van SCK en VITO. In de 
wetenschapshal- en demonstratiehal zijn de gebruikte boorknoppen en maquettes 
beschikbaar alsook het schaalmodel van de ondergrond (zandmuur) om de 
leerlingen visueel te tonen wat er zich onder de grond afspeelt. 
 
Het lijdt geen twijfel dat er de komende jaren een nood zal ontstaan aan heel wat 
disciplines, gaande van pijpfitters en lassers tot wetenschappers en ingenieurs om 
de geothermische centrales en warmtenetten te ontwerpen en aan te leggen. Een 
aantal scholen uit alle onderwijsnetten en (STEM)-richtingen (Science-Technology-
Engineering-Mathematics) werden reeds bij de aanvangsfase van de 
boorwerkzaamheden op de Balmattsite betrokken. Zeer snel kwam de vraag om de 
site klassikaal te mogen bezoeken en hierop werd geanticipeerd met het project 

 35 



PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 

‘Geothermie voor STEM’ waarbij de leerlingen niet alleen de boorsite maar ook een 
heuse wetenschapshal konden bezoeken. Via attractieve presentaties en unieke 
demonstratiemodules konden de leerlingen kennis maken met geothermie en 
warmtenetten.  
 
Het project is zonder meer een succes. Vandaar dat er reeds verschillende vragen 
van scholen zijn om de Balmattsite ook dit jaar te mogen bezoeken. De organisator 
en partners mikken op een zestigtal klassen die de unieke site effectief zullen 
komen bezoeken. Voka – Kamer van Koophandel Kempen is projectcoördinator en 
staat in voor het promoten van het project ‘Geothermie voor STEM’ en tracht de 
brug te slagen tussen onderwijs, arbeidsmarkt en ondernemerschap. VITO stelt de 
ruimtes ter beschikking en zorgt voor de concrete inrichting er van. VITO is ook 
verantwoordelijk voor de wetenschappelijke-technische uitwerking van het 
programma en voor de opleiding van de gidsen. Tenslotte zorgt VITO voor de 
wetenschappelijke-technische ondersteuning van de deelnemende scholen bij het 
uitwerken van STEM-projecten. GoodPlanet vzw is verantwoordelijk voor zowel de 
volledige registratie en praktische organisatie van de schoolbezoeken als voor het 
effectief rondleiden van de klassen. 
 
De totale projectkosten voor het project ‘Geothermie voor STEM’ worden geraamd 
op 28.550 EUR. Voorgesteld wordt om voor het project ‘Geothermie voor STEM’ een 
bedrag van 19.450 EUR te voorzien ten behoeve van vzw Voka – Kamer van 
Koophandel Kempen. 
 
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 6 april 2017. 
 

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

BESLUIT: 
Artikel 1: 
Ingestemd wordt met een subsidie van 20.000,00 EUR aan POM Antwerpen (project 
‘Talentenstroom’), vanuit het verdeelkrediet ‘subsidiëring van het provinciaal 
economisch beleid’ van het budget 2017 ingeschreven onder budgetsleutel 
0500/64900000 (ramingsnummer 2017160135). 
 
Artikel 2: 
Ingestemd wordt met een subsidie van 20.000,00 EUR aan POM Antwerpen (project 
‘Talentenwerf’), vanuit het verdeelkrediet ‘subsidiëring van het provinciaal 
economisch beleid’ van het budget 2017 ingeschreven onder budgetsleutel 
0500/64900000 (ramingsnummer 2017160135). 
 
Artikel 3: 
Ingestemd wordt met een subsidie van 20.000,00 EUR aan POM Antwerpen (project 
‘Talentenfabriek’), vanuit het verdeelkrediet ‘subsidiëring van het provinciaal 
economisch beleid’ van het budget 2017 ingeschreven onder budgetsleutel 
0500/64900000 (ramingsnummer 2017160135). 
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Artikel 4: 
Ingestemd wordt met een subsidie van 30.000,00 EUR aan vzw Vlaamse Jonge 
Ondernemingen (project ‘Mini-ondernemingen schooljaar 2017-2018’), vanuit het 
verdeelkrediet ‘subsidiëring van het provinciaal economisch beleid’ van het budget 
2017 ingeschreven onder budgetsleutel 0500/64900000 (ramingsnummer 
2017160135). 
In afwijking van artikel 3 van het provinciaal reglement van 16 december 2010 
betreffende de subsidiëringen en het toestaan van reservevorming door 
subsidietrekkers dienen de verantwoordingsstukken uiterlijk op 30 september 2018 
toe te komen op de dienst economie en internationale samenwerking. 
 
Artikel 5: 
Ingestemd wordt met een subsidie van 19.450,00 EUR aan vzw Voka – Kamer van 
Koophandel Kempen, vanuit het verdeelkrediet ‘subsidiëring van het provinciaal 
economisch beleid’ van het budget 2017 ingeschreven onder budgetsleutel 
0500/64900000 (ramingsnummer 2017160135). 
 
 
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. 
58 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
56 leden hebben ja gestemd; 
 2 leden hebben zich onthouden. 
 
Goedgekeurd met 56 stemmen ja, bij 2 onthoudingen. 
 
 

Nr. 3/2 van de agenda 
 

Budget 2017. Werkingsmiddelen. Uitgavebudget Landbouwbeleid. 
Wijzigen in nominatim subsidie voor Vlaamse Producenten 
Organisatie Varkenshouders cvba  (VPOV). Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 
 
Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid beoogt de versterking van producenten in 
de keten. Met het oog daarop is de Vlaamse Producenten Organisatie 
Varkenshouders cvba  (VPOV)  opgericht. 
 
VPOV, Hal 36, 2232 Minderhout, ondernemingsnummer 0647.535.475 is een jonge 
dynamische coöperatie van momenteel meer dan 150 varkenshouders, verspreid 
over gans Vlaanderen. VPOV wil zijn leden onafhankelijke gestructureerde 
informatie (markt-, productie- en prijsinformatie, benchmarking en afstemming 
vraag op aanbod) leveren zodat hun leden betere marges genereren en slimmer 
worden. Gezien dit geen gemakkelijke boodschap is wil VPOV de nodige 
inspanningen leveren om de eerste stap te zetten en de varkenshouders actief voor 
te lichten. Immers, opdat VPOV én haar leden klaar zullen zijn om hun taak op te 
nemen in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid vanaf 2020 is het 
noodzakelijk om de ledenwerking én ledenwerving alle kansen te geven. 
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VPOV gaat de boer op! 
 
Om onafhankelijke informatie te kunnen leveren is voldoende draagkracht van de 
varkenshouders zelf nodig, zeker in het bijzonder voor benchmarking en de 
aanbod/vraag-matching.  
 
VPOV mikt op het aantrekken van 600 Vlaamse varkenshouders binnen het 
tijdsbestek van voorliggend project. Hiertoe VPOV wil de komende twee jaar 
benutten om actief aan ledenwerving te gaan doen met als concrete acties: 

• Opbouw van een informatieve VPOV website met algemene informatie over 
de werking, missie, voorbeelden van informatieaanlevering, getuigenissen 
en contact pagina. 

• Promotiemateriaal aanmaken zoals posters, banners, folders, … 
• Een drietal ledenwervers aanwerven, verspreid over de verschillende 

provincies, die de nog-niet-leden telefonisch contacteren. Dit om hen te 
bezoeken, hen te informeren en hen overtuigen om toe te treden tot de 
Producentenorganisatie. Concreet 3 personen die 5 doelgerichte bezoeken 
per week (8uur/week/persoon) afleggen op 1,5 jaar, in totaal 
1.170 bezoeken met een slaagpercentage van 50% (600 nieuwe leden). 

• Deelname aan de meest belangrijke beurzen in de varkenssector zoals 
varkensacademie Inagro 2017, Agri Flanders januari 2017, Agribex 
december 2017, Ravels 2018 waarop actief gerekruteerd zal worden. Op 
deze beurzen zullen ook de ledenwervers actief zijn. 

• Coördinatie ledenwerving waaronder coaching van de ledenwervers, website 
opbouw, deelname beurzen en aanmaak promotiematerialen zal door Agro 
Plan Consulting uitgevoerd worden. 

 
Budget 
 
Voor deze opstartfase wordt aan de provincies een subsidie gevraagd in verhouding 
tot het aantal varkenshouders per provincie. Voor de provincie Antwerpen komt dit 
neer op een subsidie van 4.850 EUR per jaar en dit in 2017 en in 2018. 
 
Aangezien de dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid niet beschikt over een 
verdeelkrediet voor dit soort subsidies, vragen we goedkeuring aan de 
Provincieraad om in 2017 werkingsmiddelen om te zetten in een subsidie voor 
VPOV. 
 
De subsidie volgt qua betalingsmodaliteiten de procedure van de nominatim 
subsidies. Ze wordt uitbetaald als 100 % terugvorderbaar voorschot en 
verantwoord zoals bepaald in de Dienstnota dienaangaande (DAB-15-2015), met 
een uitgavenstaat, ondertekend inclusief de vermelding “voor waar en echt 
verklaard”, en een activiteitenrapport.  
 
De subsidie wordt gegeven onder de vorm van de minimis-steun, waarvan de 
voorwaarden bepaald worden in verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie 
van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van 
het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de minimis-steun, 
PB L 352, 24 december 2013, p. 1-8. Overeenkomstig artikel 3, 2, van verordening 
(EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 ligt het totale bedrag 
aan de minimis-steun dat wordt verleend, niet hoger dan 200.000 EUR over een 
periode van drie belastingjaren. 
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Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 6 april 2017. 
 

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

BESLUIT: 
Enig artikel:  
Goedgekeurd wordt om het bedrag van 4.850 EUR van het uitgavebudget 
2017/61300000/21/0530 voor de actie Landbouwbeleid (actienummer 
2017140580) te wijzigen van werkingsmiddelen in een nominatim subsidie aan de 
Vlaamse Producenten Organisatie Varkenshouders cvba  (VPOV), Hal 36, 
2232 Minderhout, onder hetzelfde actienummer. 
 
De subsidie wordt gegeven onder de vorm van de minimis-steun, waarvan de 
voorwaarden bepaald worden in verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie 
van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van 
het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de minimis-steun, 
PB L 352, 24 december 2013, p. 1-8. Overeenkomstig artikel 3, 2, van verordening 
(EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 ligt het totale bedrag 
aan de minimis-steun dat wordt verleend, niet hoger dan 200.000 EUR over een 
periode van drie belastingjaren. 
 
 
VOORZITTER.- De heer Vandendriessche heeft het woord. 
 
De heer VANDENDRIESSCHE.- Ik wil even onze onthouding toelichten.  
We vinden het jammer dat bijvoorbeeld ook in dergelijke punten niet van de gelegenheid 
gebruik gemaakt wordt om die omschakeling naar bijvoorbeeld biologische varkenslandbouw 
ook mee op de agenda te zetten. We hebben hier de discussies gehad naar aanleiding van 
de voorzet in onze fractie om biologische landbouw grondiger te gaan bekijken, en mee op 
de agenda te zetten als provinciale instelling en overheid. In zulk dossier missen we het 
dan toch weer, en daarom gaan wij ons onthouden. 
 
 
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. 
58 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
53 leden hebben ja gestemd; 
 5 leden hebben zich onthouden. 
 
Goedgekeurd met 53 stemmen ja, bij 5 onthoudingen. 
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4. Financiën en logistiek 
 

Nr. 4/1 van de agenda 
 

Medewerking Kruispuntbank. 
Gerechtigden verhoogde tegemoetkoming. 

Vrijstellingen. Kennisname. 
Verslag van de deputatie 

 
Met het oog op vrijstelling in de algemene provinciebelasting werd om de 
medewerking verzocht van de kruispuntbank van de sociale zekerheid. Het 
sectoraal comité van de sociale zekerheid heeft op 5 april 2011, gewijzigd op 4 juni 
2013, een principebeslissing genomen om in te stemmen met het bezorgen van een 
lijst met inwoners van de provincie Antwerpen die op 1 januari 2017 recht hebben 
op verhoogde tegemoetkoming inzake de verzekering voor geneeskundige 
verzorging en uitkeringen onder de volgende voorwaarden: 
 
De provincie kent aan één, meerdere of alle categorieën van gerechtigden op de 
verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen een voordeel toe. Zij staaft dit aan de hand van een provinciaal 
reglement. 
 
De provincie bezorgt aan de kruispuntbank van de sociale zekerheid de lijst van de 
personen die potentieel voor dat voordeel in aanmerking komen. 
 
Op die lijst duidt de kruispuntbank van de sociale zekerheid aan of de betrokkene 
op het referentietijdstip al dan niet gerechtigd is op de verhoogde tegemoetkoming 
van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. 
 
Tussen de kruispuntbank van de sociale zekerheid en de provincie Antwerpen wordt 
een overeenkomst gesloten waarin melding wordt gemaakt van de voorwaarden 
van deze beraadslaging. Alle provincieraadsleden worden in kennis gesteld van 
deze overeenkomst en ontvangen er een afschrift van. De gevraagde 
persoonsgegevens worden slechts meegedeeld nadat de kruispuntbank van de 
sociale zekerheid een bewijs van deze inkennisstelling heeft ontvangen. 
 
Uw raad wordt verzocht hiervan kennis te nemen. 
 
De deputatie heeft in zitting van 6 april hiervan kennis genomen. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 
Gelet op het verslag van de deputatie; 
 
Gelet op artikel 65 van de provinciewet; 
 
Gelet op de goedkeuring van de algemene provinciebelasting in de provincieraad 
van 2 december 2016; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
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BESLUIT: 
Enig artikel: 
Kennis wordt genomen van de beslissing van het sectoraal comité van de sociale 
zekerheid en van de gezondheid, afdeling sociale zekerheid nr. 11/29 van 5 april 
2011, gewijzigd op 4 juni 2013,  tot mededeling van de persoonsgegevens door de 
kruispuntbank van de sociale zekerheid met het oog op de automatische 
toekenning van aanvullende voordelen aan inwoners die recht hebben op de 
verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen. 
 
 
VOORZITTER.- Dit is een kennisname. 
Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 
Kennis wordt genomen. 
 
 
VOORZITTER.- Ik stel voor de agendapunten 4/2 tot en met 4/10 met één stemming af te 
handelen. De raad stemt ermee in. 
 

Nr. 4/2 van de agenda 
 

Provinciale overheidsopdrachten. Antwerpen. 
Onze-Lieve-Vrouwekathedraal. Restauratie. 

Fase 12 a: restauratie van de muurschilderingen van 
de zijbeuk zuid. Aangepast ontwerp. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 
 
In zitting van 24 juni 1999 besliste de deputatie de ontwerpopdracht voor de 
verdere interieurrestauratie van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal te Antwerpen te 
gunnen aan Architectenbureau R. Steenmeijer & H. Baksteen, thans 
bbvba Steenmeijer Architecten te Antwerpen. 
 
In vergadering van 28 februari 2013 keurde uw raad het ontwerp goed voor fase 
12 a: restauratie van de muurschilderingen van de zijbeuk zuid (Venerabelkapel) 
bij de restauratie van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal te Antwerpen. 
 
De kosten van deze werken worden geraamd op 261 343,00 EUR + 54 882,03 EUR 
(21 % btw) = 316 225,03 EUR. 
 
Met ingang van 1 juli 2013 geldt een nieuwe overheidsopdrachtenregelgeving. Als 
gevolg hiervan dienden de administratieve bepalingen aangepast en wordt een 
nieuwe wijze van gunnen voorgesteld. Bijkomend werden ook de bepalingen met 
betrekking tot de door de provincie Antwerpen afgesloten ABR-polis aan het bestek 
toegevoegd. 
 
Aan uw raad wordt thans het aangepast ontwerp voor deze werken voorgelegd, 
opgemaakt door voornoemde ontwerper, en omvattende bijzonder bestek, 
gedetailleerde en samenvattende opmeting, kostenraming en plannen. 
 
De voormelde kostenraming van deze werken blijft behouden. 
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De deputatie stelt voor om voornoemd aangepast 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 6 april 2017 goed. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 
Gelet op de inschrijving in de meerjarenplanning van de noodzakelijke kredieten 
voor fase 12 a: restauratie van de muurschilderingen van de zijbeuk zuid bij de 
restauratie van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal te Antwerpen; 
 
Gelet op artikel 43.§2.11° van het provinciedecreet; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 

BESLUIT: 
Enig artikel: 
De provincieraad hecht goedkeuring aan het aangepast ontwerp voor fase 12 a: 
restauratie van de muurschilderingen van de zijbeuk zuid bij de restauratie van de 
Onze-Lieve-Vrouwekathedraal te Antwerpen, opgemaakt door bbvba Steenmeijer 
Architecten te Antwerpen, 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. 
 
 

Nr. 4/3 van de agenda 
 

Provinciale overheidsopdrachten. Antwerpen. 
Onze-Lieve-Vrouwekathedraal. Restauratie. 

Fase 12 b: restauratie van het lapidarium en reconstructie 
van het gewelf van de sacristie van de Sint-Jozefkapel. 

Aangepast ontwerp. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

 
In zitting van 24 juni 1999 besliste de deputatie de ontwerpopdracht voor de 
verdere interieurrestauratie van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal te Antwerpen te 
gunnen aan Architectenbureau R. Steenmeijer & H. Baksteen, thans bbvba 
Steenmeijer Architecten te Antwerpen. 
 
In vergadering van 25 april 2013 keurde uw raad het ontwerp goed voor fase 12 
b: restauratie van het lapidarium en reconstructie van het gewelf van de sacristie 
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van de Sint-Jozefkapel bij de restauratie van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal te 
Antwerpen. 
 
De kosten van deze werken worden geraamd op 230 528,33 EUR + 48 410,95 EUR 
(21 % btw) = 278 939,28 EUR. 
 
Met ingang van 1 juli 2013 geldt een nieuwe overheidsopdrachtenregelgeving. Als 
gevolg hiervan dienden de administratieve bepalingen aangepast en wordt een 
nieuwe wijze van gunnen voorgesteld. Bijkomend werden ook de bepalingen met 
betrekking tot de door de provincie Antwerpen afgesloten ABR-polis aan het bestek 
toegevoegd. 
 
Aan uw raad wordt thans het aangepast ontwerp voor deze werken voorgelegd, 
opgemaakt door voornoemde ontwerper, en omvattende bijzonder bestek, 
gedetailleerde en samenvattende opmeting, kostenraming en plannen. 
 
De voormelde kostenraming van deze werken blijft behouden. 
 
De deputatie stelt voor om voornoemd aangepast 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 6 april 2017 goed. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 
Gelet op de inschrijving in de meerjarenplanning van de noodzakelijke kredieten 
voor fase 12 b: restauratie van het lapidarium en reconstructie van het gewelf van 
de sacristie van de Sint-Jozefkapel bij de restauratie van de Onze-Lieve-
Vrouwekathedraal te Antwerpen; 
 
Gelet op artikel 43.§2.11° van het provinciedecreet; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 

BESLUIT: 
Enig artikel: 
De provincieraad hecht goedkeuring aan het aangepast ontwerp voor fase 12 b: 
restauratie van het lapidarium en reconstructie van het gewelf van de sacristie van 
de Sint-Jozefkapel bij de restauratie van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal te 
Antwerpen, opgemaakt door bbvba Steenmeijer Architecten te Antwerpen, 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. 
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Nr. 4/4 van de agenda 
 

Provinciale overheidsopdrachten. Antwerpen/Deurne. 
Provinciaal groendomein Rivierenhof. Sportzone West. 

Clublokaal korfbal. Ontwerp. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

 
In het budget 2017 werd een krediet voorzien voor het bouwen van een clublokaal 
korfbal voor fase 1 van de sportzone West in het provinciaal groendomein 
Rivierenhof te Deurne, Antwerpen. 
 
Aan uw raad wordt thans het ontwerp voor deze werken voorgelegd, opgemaakt 
door het departement Logistiek, en omvattende bijzonder bestek, gedetailleerde 
en samenvattende opmeting, kostenraming en plannen.  
 
Het ontwerp voorziet in het bouwen van twee gekoppelde clublokalen in de te 
ontwikkelen eerste fase van sportzone West in het Rivierenhof. De aanleg van de 
velden, de aanleg van de inkomzone en de aanleg rondom het gebouw en de 
velden zullen opgenomen worden in een apart dossier. 
 
De kostenraming van deze werken bedraagt 1.344.597,42,00 EUR + 
282.365,46 EUR (21 % btw) = 1.626.962,88 EUR. 
 
De deputatie stelt voor om voornoemd ontwerp goed te keuren en als wijze van 
gunnen van de werken de open aanbesteding vast te stellen. 
 
Het ontwerp is digitaal beschikbaar. 
 
De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 6 april 2017. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 
Gelet op artikel 43.§2.11° van het provinciedecreet; 
 
Gelet op de inschrijving in het budget 2017 van een krediet voor het bouwen van 
een clublokaal korfbal in de sportzone West in het provinciaal groendomein 
Rivierenhof te Deurne, Antwerpen; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 

BESLUIT: 
Enig artikel: 
De provincieraad hecht goedkeuring aan het ontwerp voor het bouwen van een 
clublokaal korfbal in sportzone West in het provinciaal groendomein Rivierenhof te 
Deurne, Antwerpen, opgemaakt door het departement Logistiek, en stelt als wijze 
van gunnen van deze werken de open aanbesteding vast. 
 
 
VOORZITTER.- De heer Van Eetvelt heeft het woord. 
 
De heer VAN EETVELT.- Dank u wel, voorzitter. Ik zou graag tussenkomen op dit punt. 
Gedeputeerde, we hebben er in de commissie weer een geanimeerde versie opzitten, zoals 
steeds. Het wordt een traditie, maar dat maakt het natuurlijk ook aangenamer. Dan is het 
de moeite om naar hier te komen. 
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Voor de duidelijkheid, wat is er hier gebeurd? Er is in het Rivierenhof de keuze gemaakt - 
ik denk de terechte keuze in functie van een goede ruimtelijke ordening - om de sportclubs 
te verplaatsen naar de zijkant in zone Oost en zone West. Er is heel goed nagedacht over 
de ruimte, maar ik denk dat er met betrekking tot de clublokalen de kans gemist is om dat 
verhaal door te trekken. Blijkbaar gaat elke club toch nog zijn eigen clublokaal krijgen, niet 
alleen elke sport, maar ook nog eens elke club. Het is jammer dat de sporten wel 
gecentraliseerd kunnen worden, maar dat blijkbaar de structuur die mogelijks dubbel 
ingevuld kan worden dan toch niet dubbel ingevuld wordt. Dat is een eerste bemerking die 
wij daar bij hebben. Waarom wordt daar niet meer gewerkt met polyvalente ruimtes die 
door meerdere clubs ingevuld kunnen worden? 
We hebben het in de commissie ook besproken, om maar een voor de hand liggend 
voorbeeld te gebruiken. In de stad zeggen ze: de beste 2 grote voetbalploegen, al zijn er 
nog grote voetbalploegen in de stad, gaan ofwel op 1 locatie samenspelen die wij betalen, of 
u blijft ergens anders spelen, maar dan betalen wij het niet. Hier is er misschien toch te 
weinig geïnvesteerd om de clubs toch te bewegen op zijn minst een paar delen samen te 
gebruiken. 
Punt 2: de kostprijs. Het gaat hier toch om stevige clublokalen. Een clublokaal van 
1,5 miljoen EUR, enkel voor een cafetaria, wat sanitair, wat kleedruimtes, lijkt mij toch erg 
veel geld. Had dat toch niet goedkoper gekund? 
Wij begrijpen natuurlijk wel dat er al engagementen zijn genomen naar de clubs toe, dus 
kunnen we hier nog weinig aan veranderen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat het toch een 
aandachtpunt kan zijn voor toekomstige dossiers.  
Daarom gaan wij ons onthouden. 
 
 
VOORZITTER.- De heer Huijbrechts heeft het woord. 
 
De heer HUIJBRECHTS.- Ik wil enkel melden dat wij ons onthouden op dit punt, en het 
volgende punt. 
 
 
VOORZITTER.- De heer Merckx heeft het woord. 
 
De heer MERCKX.- Onze fractie vindt deze uitgave ten gunste van de sportinfrastructuur, 
en indirect ten gunste van de volksgezondheid, verantwoord. Wij willen de gedeputeerde, 
bestuur en de diensten feliciteren voor wat al gerealiseerd is en de plannen die voorliggen. 
Wij hebben wat de prijsraming betreft, in tegenstelling tot mijnheer Van Eetvelt, 
vertrouwen in onze dienst Logistiek, die hier het werk gedaan heeft en waarvan dat wij 
weten dat die regelmatig goed werk levert en zich baseert op vergelijkingspunten.  
Wij vinden dat een sportaccommodatie in zo’n historisch park ook wat allure mag hebben. 
Het Rivierenhof verdient toch wat beter dan een clublokaal van ‘FC De Kampioenen’ gelegen 
naast het veld en de garage van ‘Dimitri De Tremmerie’. Zo’n accommodatie in een publiek 
domein mag ook degelijk zijn, volgens ons, om voldoende lange tijd te kunnen meegaan. 
Langs de andere kant krijgen wij van onze achterban in Deurne wel berichten over het 
groot tekort aan sportinfrastructuur, o.a. een sporthal in dit district, voor de talrijke 
jongeren, dikwijls uit kansarme milieus. 
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Vandaar dat wij vragen aan de gedeputeerde, en de directie van het Rivierenhof, om in 
overleg met de clubs uit te kijken of, en in onder welke voorwaarden, deze 
sportinfrastructuur ook ruimer ter beschikking kan gesteld worden voor die groepen, 
eventueel ook buiten clubverband. 
 
 
VOORZITTER.- De heer Geudens heeft het woord. 
 
De heer GEUDENS.- Collega’s, een paar algemene overwegingen vanuit Deurne. 
Ooit, voor de fusie van groot Antwerpen, was Deurne dé sportgemeente bij uitstek in 
Vlaanderen. De fusie heeft ons wat dat betreft geen goed gedaan, want men ging ervan uit 
dat Deurne alles had en dat de eerstvolgende 200 jaar er niks moest gebeuren. Maar het is 
al wat sneller dat inderdaad, zoals mijnheer Merckx zegt, er een schromelijk tekort 
ontstaat aan sportinfrastructuur. Dat is één aangelegenheid, en ik denk niet dat het de 
opdracht is van de provincie om dat op te lossen. Het is een probleem binnen de stad 
Antwerpen. 
Anderzijds, wat het Rivierenhof betreft, ben ik nooit enthousiast geweest om de clubs te 
verhuizen vanuit het centrum van het park naar de rand. Dat is actie die al 30 jaar 
voorbereid wordt. De reden is heel eenvoudig. Mijnheer Van Eetvelt, ik weet niet of u zelf 
een groot sportbeoefenaar bent? Hebt u in clubverband nu en dan op een zeker niveau aan 
sport gedaan?  
Hoe dan ook, ik denk dat het zich clubeigen voelen er alles mee te maken heeft dat je over 
een eigen lokaal kunt beschikken, en die niet moet delen en alles wegdoen omdat een 
andere club daar de volgende week of de volgende dagen in komt. Ik denk dat dit een heel 
slechte aanpak zou zijn. Ik weet heel goed en heel zeker dat al die korfbalclubs, ook 
voetbalclubs, die in het Rivierenhof gevestigd zijn zich slechts, een beetje onder dwang, 
hebben laten overtuigen om naar de rand te gaan, met de belofte dat ze betere 
infrastructuur zouden krijgen, in het bijzonder met betrekking tot het speelveld zelf. 
Want een hindernis om te kunnen blijven spelen in het centrum van het park was dat de 
hogere overheden niet toestonden dat er kunstgras kwam in het midden van het 
Rivierenhof.  
Ik heb altijd gezegd: het Rivierenhof is geen natuurgebied. Dat is een stadspark. En het is 
niet alleen aangenamer voor de clubs om in het midden van een park te kunnen aan sport 
doen, maar ook voor de mensen die het park bezoeken. Er zijn heel wat bezoekers, ik 
geloof in het Rivierenhof meer dan 1 miljoen per jaar, die een wandeling maken en 
onderweg wat naar sport kijken. Nu moeten zij natuurlijk naar de rand verhuizen.  
Maar het belangrijkste punt waar ik wilde op tussenkomen is dat ik het absoluut geen 
goede zaak zou vinden dat al die clubs samen in 1 lokaal zouden gestoken worden en gebruik 
maken van 1 infrastructuur. Dan kan je evengoed vragen aan al die clubs om te fusioneren 
en er 1 vereniging van te maken. U refereert natuurlijk naar Beerschot en Antwerp. Ik 
denk niet dat die operatie vooralsnog goed geslaagd is. Dat is ook iets waar men al vele 
jaren mee bezig is. 
 
 
VOORZITTER.- De heer Van Eetvelt heeft het woord. 
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De heer VAN EETVELT.- Dank u wel, voorzitter. 
 
Mooie dag vandaag, de zon schijnt af en toe, en door 2 fractieleiders persoonlijk 
aangesproken. Mijn dag kan echt al niet meer stuk. 
In ieder geval had ik toch begrepen dat die ruimtelijke herverdeling ook mee is 
goedgekeurd door de socialisten destijds, en die ligt hier in ieder geval vandaag niet ter 
stemming voor.  
Omdat u het ook gevraagd hebt, ik heb inderdaad in clubverband gesport bij het grote 
KFC Volharding Wintam-Eikevliet, de ploeg waar Lukaku begonnen is, dus toch op enig 
niveau. 
Mijnheer Merckx, ik begrijp toch ook iets niet helemaal goed. Ik dacht dat jullie zo voor 
het collectief waren. Dat jullie er niet voor waren dat ieder het zijne had, maar dat alles 
gemeenschappelijk was. Wij delen die visie als het gaat om gebouwen waar de overheid in 
investeert. Dan vinden wij dat het zuinigheidsprincipe moet gelden. Dus wij blijven er toch 
bij dat dit toch niet een dossier mag zijn dat exemplarisch mag zijn voor de toekomst. 
Mag ik uit deze 2 dossiers trouwens afleiden dat elke club binnenkort uit het Rivierenhof 
mag langskomen voor zijn clublokaal van 1,5 miljoen EUR? 
Gedeputeerde, dat is een vraag. 
 
 
VOORZITTER.- De heer Helsen heeft het woord. 
 
De heer HELSEN.- Voorzitter, collega’s, mevrouw de gouverneur, 
 
De waarheid heeft haar rechten, en ik wil dat toch even rechtzetten met betrekking tot 
het oudste park van de provincie Antwerpen, het Rivierenhof. Er is inderdaad een 
ruimtelijk uitvoeringsplan opgesteld destijds. Dat is heel grondig gebeurd, mijnheer 
Geudens, en dat is in samenspraak met uw toenmalige collega Jos Geuens gebeurd. 
Waarom is gezegd dat die sportclubs, die toekomstvisie op lange termijn, naar de uiteinden 
van het Rivierenhof moeten? Dat is heel duidelijk. Omdat daar met de sportactiviteiten 
kunstgrasterreinen en andere attributen nodig zijn, maar ook en vooral gebouwen, 
kleedkamers, cafetaria’s, en ook parkeergelegenheid. Dat was de grote reden waarom die 
infrastructuur zou verhuizen naar de buitenkanten van het Rivierenhof. Er was nog een 
bijkomende grote reden. Dat was heel het valleigebied in ere herstellen. Ik denk dat dit 
een terechte bekommernis was. En ik denk dat het een goed ruimtelijk uitvoeringsplan is. 
Dat belet niet dat we waakzaam moeten zijn over de middelen die hier gespendeerd 
worden. Dat is de bekommernis van mijn fractie. 
Dan moeten we kijken of inderdaad 1,5 miljoen niet bijzonder ruim is om daar een cafetaria 
te bouwen en sanitaire voorzieningen. De vraag is alleen, er zijn 2 clubs als ik mij niet 
vergis die gefusioneerd zijn, kan dat ook niet met de andere clubs? Ik heb daar momenteel 
geen zicht op. Maar ongetwijfeld zal de gedeputeerde dat wel weten. 
 
 
VOORZITTER.- De heer Cuyt heeft het woord. 
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De heer CUYT.- Voorzitter, collega’s, 
 
Ik denk dat men aan één belangrijk ding voorbijgaat. Mensen die in de sport zitten moeten 
toch wel weten dat de eigenheid van een club, en de leefbaarheid van een club bestaat in 
een eigen etablissement. Als je dat niet weet, hoor je niet thuis in de sport. 
 
 
VOORZITTER.- De heer Peeters heeft het woord. 
 
De heer PEETERS, gedeputeerde.- Ik zou toch ook nog graag een aantal dingen herhalen 
die ook in mijn commissie gevraagd zijn. 
Het is een dossier dat al vele jaren meegaat, al van voor mijn tijd hier in de provincie. Het 
is de uitvoering van een princiepsbeslissing die vroeger genomen is, en waarbij ook vroeger, 
voor ik hier begonnen ben, een aantal bedragen in de meerjarenbegroting gezet zijn voor 
de verhuis van de clubs naar het oosten en naar het westen. Dat is een traject dat 
ondertussen vele jaren verder is. Ik zal beginnen met te zeggen dat ik mijnheer Merckx 
gelijk geef op het vlak van het feit dat hij de diensten feliciteert met het werk dat zij 
gepresteerd hebben. Dat is inderdaad een heel moeilijk en een heel tijdrovend proces 
geweest waarbij we heel veel gesprekken hebben gehad met de verschillende clubs. 
Waarbij ondertussen ook een aantal parameters veranderd zijn betreffende die clubs, 
maar waarbij we zoveel mogelijk hebben rekening gehouden met de recente evolutie. Maar 
op een bepaald moment hebben we toch gezegd: we moeten nu toch eindelijk een knoop 
doorhakken en van start gaan met de investeringen die al zoveel jaren beloofd zijn aan die 
clubs. 
Concreet gaat het over de verhuis van de voetbalclub Rapid die naar de oostzone verhuist. 
Dat is een club die de laatste jaren enorm gegroeid is en heel veel jeugdwerking heeft, 
250 jeugdspelers en een aantal volwassenenploegen, waarbij in dat overleg met de clubs 
ook regelmatig overleg gepleegd is met het district Deurne omdat zij vaak beter op de 
hoogte zijn van de werking van een aantal clubs, of dat zij mensen kennen die in de club 
werken, of mensen van het bestuur. We hebben ook rekening gehouden met het feit dat de 
besturen van die clubs nogal eens veranderen. Maar we hebben toch geprobeerd om zoveel 
mogelijk informatie in te winnen en rechtstreeks in gesprek te gaan met de mensen die in 
die clubs het beleid uitmaken. 
Bij Rapid hebben wij rekening gehouden met de groei van die club in de mate dat we dit 
konden inpassen binnen de budgetten die voorzien waren. 
Er is ook een club, Riviera Korfbal, op een bepaald moment als we al heel veel gevorderd 
waren in het proces heeft laten weten dat het voor hun eigenlijk niet meer hoefde want ze 
gingen fusioneren met een club buiten het Rivierenhof en ze hadden geen nieuwe 
infrastructuur nodig in het Rivierenhof. Dat was in die zin goed nieuws, waardoor dat wij 
Korfbalclub ATBS - die ook moesten verhuizen, maar waarvoor eigenlijk nog geen 
budgetten voorzien waren in de meerjarenbegroting, omdat het niet echt heel dringend 
was en omdat het om een iets kleinere club gaat - mee hebben kunnen betrekken in het 
verhaal. 
Als het gaat over waarom geen 1 clublokaal voor beide korfbalclubs, zijn hier al een aantal 
elementen gezegd. Het is inderdaad van kapitaal belang voor een amateurclub om een 
inkomstenbron te hebben, en die belangrijkste inkomstenbron is vaak de cafetaria. Er is 
inderdaad ooit een voorstel geweest enkele jaren geleden vanuit onze diensten om 1 grote 
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cafetaria te maken, die dan eventueel kon gemodelleerd worden. Er was ook eventueel nog 
een terras voorzien, en de inplanting van het gebouw was iets anders waardoor ze zicht 
hadden op het veld, maar dat is door de beide korfbalclubs expliciet geen goed voorstel 
gevonden. Zij wilden en zij bleven insisteren op een aparte cafetaria. 
Het ontwerp dat nu voorligt is eigenlijk binnen de budgetten die ook in dat oorspronkelijk 
plan voorzien waren. Als u weet, mijnheer Van Eetvelt, dat de kostprijs van een gebouw 
vooral bepaald wordt door het totale volume, dus per m² wordt dat berekend, is dit 
gebouw even groot als het oorspronkelijk volume dat berekend is. Alleen dat er nu wat 
extra tussenschotten zijn, en dat we dat terras naar buiten toe hebben laten vallen, 
waardoor eigenlijk de kostprijs van dat gebouw gelijk gebleven is. 
Dus ik denk dat dit uiteindelijk een heel mooi verhaal is waarbij we al die beloftes en het 
engagement dat wij in het begin van deze coalitie naar de clubs toe hebben gemaakt, en 
ook het akkoord van de clubs toen, want het was heel belangrijk dat we niet ‘en cours de 
route’ opnieuw met de problemen zaten dat ze dat niet wilden, enz., kunnen waarmaken. Wij 
hebben in het begin van deze coalitie een engagementsverklaring laten ondertekenen door 
de verschillende clubs en door het provinciebestuur, waarin wij ons geëngageerd hebben 
om een oplossing te zoeken waardoor ze er zeker niet op achteruitgaan. Wij hebben 
inderdaad rekening gehouden met de grootte van de clubs, en met de clubs die eventueel 
verdwijnen. Ik zal u ook het geval van Tubantia niet onthouden. Voor Tubantia hadden wij 
oorspronkelijk ook investeringen voorzien. We hebben die op dit ogenblik on hold gezet. 
Waarom? Omdat deze club al vele jaren in de problemen zit en zelfs zijn normale kosten 
niet meer kan betalen aan de provincie. Wij zijn dus echt niet over één nacht ijs gegaan. 
Ik wens hier nogmaals de directie van het Rivierenhof, de Stafdienst en de persoon die op 
de Stafdienst werkt naast Jef Mertens, die dat dossier op de voet gevolgd heeft vele 
jaren lang, te feliciteren voor het resultaat dat nu voorligt. 
 
 

Nr. 4/5 van de agenda 
 

Provinciale overheidsopdrachten. Antwerpen/Deurne. 
Provinciaal groendomein Rivierenhof. Sportzone Oost. 

Bouwen van een clublokaal voetbal. Ontwerp. 
Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 
 
In het budget 2017 wordt een krediet voorzien voor het bouwen van een 
clublokaal voetbal in sportzone Oost in het provinciaal groendomein Rivierenhof te 
Deurne, Antwerpen. 
 
Aan uw raad wordt thans het ontwerp voor deze werken voorgelegd, opgemaakt 
door het departement Logistiek, en omvattende bijzonder bestek, gedetailleerde 
en samenvattende opmeting, kostenraming en plannen.  
 
Het ontwerp voorziet in het bouwen van een nieuw clublokaal bij het reeds 
gerealiseerde kunstgras voetvalveld aan de oostelijke zijde van het Rivierenhof. De 
aanleg van het intensief groendak op het clubgebouw maakt deel uit van dit 
ontwerp. De resterende groenaanleg, verhardingen en afsluitingen rondom het 
kunstgrasveld en het clubgebouw zullen opgenomen worden in een apart dossier. 
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De kostenraming van deze werken bedraagt 1.200.696,66 EUR + 252.146,30 EUR 
(21 % btw) = 1.452.842,96 EUR. 
 
De deputatie stelt voor om voornoemd ontwerp goed te keuren en als wijze van 
gunnen van de werken de open aanbesteding vast te stellen. 
 
Het ontwerp is digitaal beschikbaar. 
 
De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 6 april 2017. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 
Gelet op artikel 43.§2.11° van het provinciedecreet; 
 
Gelet op de inschrijving in het budget 2017 van een krediet voor het bouwen van 
een clublokaal voetbal in sportzone Oost in het provinciaal groendomein 
Rivierenhof te  Deurne, Antwerpen; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 

BESLUIT: 
Enig artikel: 
De provincieraad hecht goedkeuring aan het ontwerp voor het bouwen van een 
clublokaal voetbal in sportzone Oost in het provinciaal groendomein Rivierenhof te 
Deurne, Antwerpen, opgemaakt door het departement Logistiek, en stelt als wijze 
van gunnen van deze werken de open aanbesteding vast. 
 
 
VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 
 

Nr. 4/6 van de agenda 
 

Provinciale overheidsopdrachten. Antwerpen/Deurne. 
Provinciaal groendomein Rivierenhof. Kasteel Rivierenhof. 

Aanleggen van een speeltuin. Ontwerp. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

 
In de meerjarenplanning werd krediet voorzien voor de aanleg van een speeltuin 
aan het kasteel Rivierenhof in het provinciaal groendomein Rivierenhof te Deurne, 
Antwerpen. 
 
Thans ligt het ontwerp voor deze werken voor, opgemaakt door het departement 
Logistiek, en omvattende het bijzonder bestek.  
 
De opdracht omvat in hoofdzaak:  
- het opmaken van een algemeen plan voor de hele zone (nieuwe speeltuinzone 

en omliggende zones), zodat de nieuwe speeltuin optimaal in het domein en de 
omliggende functies geïntegreerd kan worden; 

- een gedeeltelijke afbraak van de bestaande speeltuin 
- het aanleggen van een nieuwe speeltuin; de nieuwe speeltuin komt niet exact op 

dezelfde plaats als de vorige; wel in de onmiddellijke zone/omgeving, daar waar 
nu 4 tennisterreinen liggen. 
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Van de nieuwe speeltuin wordt verwacht dat: 
- het een thematische en fantasierijke, in het domein geïntegreerde speeltuin 
zal zijn; 
- de speeltuigen van hout zijn, visueel open; 
- deze opgebouwd zal zijn uit verschillende speelzones voor de verschillende 
leeftijdscategorieën (peuter, kleuters, kinderen < 8 jaar en kinderen > 8jaar). 

 
De kosten van deze werken worden geraamd op 450.000,00 EUR (incl. btw). 
 
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. 
 
Het ontwerp is digitaal beschikbaar. 
 
De deputatie keurde dit verslag in zitting van 6 april 2017 goed. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 
Gelet op de inschrijving in de meerjarenplanning van een krediet voor de aanleg 
van een speeltuin aan het kasteel Rivierenhof in het provinciaal groendomein 
Rivierenhof te Deurne, Antwerpen; 
 
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 aanleg van een 
speeltuin aan het kasteel Rivierenhof in het provinciaal groendomein Rivierenhof te 
Deurne, Antwerpen, opgemaakt door het departement Logistiek, 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 als wijze van 
gunnen van deze werken de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 
bekendmaking vast. 
 
 
VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 
 

Nr. 4/7 van de agenda 
 

Provinciale overheidsopdrachten. Kalmthout. 
Arboretum Kalmthout. Renovatie Vangeertenhof. 

Ontwerp. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

 
In de meerjarenplanning werd krediet voorzien voor de renovatie Vangeertenhof in 
het Arboretum te Kalmthout. 
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Thans ligt het ontwerp voor deze overheidsopdracht voor werken voor, opgemaakt 
door bvba Architectenbureau Vanhecke & Suls te Wilrijk, Antwerpen, en 
omvattende bijzonder bestek, gedetailleerde en samenvattende opmeting, 
kostenraming en plannen.  
 
De opdracht heeft tot doel het Vangeertenhof in zijn oorspronkelijke toestand te 
herstellen. De focus ligt hierbij op de gevelrenovatie. Om het gebouw in zijn 
originele staat te herstellen zal het bouwvolume gewijzigd moeten worden. Enkele 
bouwdelen zullen hiervoor gesloopt moeten worden: de serre aan de achterzijde op 
het gelijkvloers, de uitbouw van de leefruimte op de eerste verdieping; de serre op 
de tweede verdieping en de poortmuur die toegang geeft tot de tuin via de zijkant 
van het Vangeertenhof.  
 
De kosten van deze opdracht worden geraamd op 409.392,38 EUR + 
85.972,40 EUR (21 % btw) = 495.364,78 EUR. 
 
De deputatie stelt voor om voornoemd ontwerp goed te keuren en als wijze van 
gunnen van de opdracht 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 6 april 2017 goed. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 
Gelet op de inschrijving in de meerjarenplanning van krediet voor de renovatie van 
het Vangeertenhof te Kalmthout; 
 
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 renovatie van het 
Vangeertenhof in het Arboretum te Kalmthout, opgemaakt door 
bvba Architectenbureau Vanhecke & Suls te Wilrijk, Antwerpen, 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 opdracht de 
vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking vast. 
 
 
VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
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Nr. 4/8 van de agenda 
 

Provinciale overheidsopdrachten. Mechelen. 
Sint-Romboutskathedraal. Restauratie lage gevels. 

Fasen 5 en 6: glas-in-loodramen. Aangepast ontwerp. 
Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 
 
In zitting van 14 november 1985 heeft de deputatie de ontwerpopdracht voor de 
restauratie van de zogeheten ‘lage gevels’ van de Sint-Romboutskathedraal te 
Mechelen gegund aan de architecten J. Roosemont en L. Doms, allebei te Mechelen. 
In antwoord op de specifieke deskundigheidseisen die het Agentschap Ruimte & 
Erfgoed voor gebrandschilderd glas-in-lood stelde, heeft uw college in zitting van 
16 december 2004 de ontwerpopdracht voor de restauratie van de resterende 
gebrandschilderde glas-in-loodramen gegund aan de heer Geert Van der Snickt te 
Aalst. 
 
In vergadering van 27 september 2012 keurde uw raad het ontwerp goed voor de 
gebrandschilderd glas-in-loodramen van de vijfde fase de werken, waarvan de 
kosten werden geraamd op 142 904,50 EUR + 30 009,95 EUR (21% btw) = 
172 914,45 EUR. 
 
In vergadering van 28 februari 2013 keurde uw raad het ontwerp goed voor de 
gebrandschilderd glas-in-loodramen van de zesde fase waarvan de kosten werden 
geraamd op 70 713,30 EUR + 14 849,79 EUR (21% btw) = 85 563,09 EUR. 
 
De dossiers werden destijds gefaseerd opgemaakt op vraag van Onroerend 
Erfgoed, maar het is voordeliger om ze samen aan te besteden als één fase 
(werfinrichtingskost, werfopvolging, …). 
Er is hiervoor een akkoord van Onroerend Erfgoed. 
 
Met ingang van 1 juli 2013 geldt een nieuwe overheidsopdrachtenregelgeving. Als 
gevolg hiervan dienden tevens de administratieve bepalingen aangepast te worden. 
Bijkomend werden ook de bepalingen met betrekking tot de door de provincie 
Antwerpen afgesloten ABR-polis aan het bestek toegevoegd. 
 
Aan uw raad wordt aldus thans het aangepast ontwerp voor fase 5 en 6 voorgelegd, 
opgemaakt door voornoemde ontwerper, en omvattende bijzonder bestek, 
gedetailleerde en samenvattende opmeting, kostenraming en plannen. 
 
De kostenraming van deze werken is ongewijzigd: 
- fase 5: 142 904,50 EUR + 30 009,95 EUR (21% btw) = 172 914,45 EUR; 
- fase 6: 70 713,30 EUR + 14 849,79 EUR (21% btw) = 85 563,09 EUR; 
Of een totaal van 213 617,80 EUR + 44 859,74 EUR (21% btw) = 258 477,54 EUR. 
 
De deputatie stelt voor om voornoemd aangepast 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. 
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Het ontwerp is digitaal beschikbaar. 
 
De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 6 april 2017. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 
Gelet op de inschrijving in de meerjarenplanning van de noodzakelijke kredieten 
voor de gebrandschilderde glas-in-loodramen van de vijfde en zesde fase van de 
restauratie van de lage gevels van de Sint-Romboutskathedraal te Mechelen; 
 
Gelet op artikel 43.§2.11° van het provinciedecreet; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 

BESLUIT: 
Enig artikel: 
De provincieraad hecht goedkeuring aan het aangepast ontwerp voor de restauratie 
van de gebrandschilderde glas-in-loodramen van de gebouwdelen vervat in fasen 
5 en 6 van de lage gevels van de Sint-Romboutskathedraal te Mechelen, 
opgemaakt door Geert Van der Snickt te Aalst, 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. 
 
 

Nr. 4/9 van de agenda 
 

Provinciale overheidsopdrachten. Mechelen. 
Sint-Romboutskathedraal. Restauratie lage gevels. 

Fasen 5 en 6: algemene restauratiewerken. 
Aangepast ontwerp. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 
 
In zitting van 14 november 1985 heeft de deputatie de ontwerpopdracht voor de 
restauratie van de zogeheten ‘lage gevels’ van de Sint-Romboutskathedraal te 
Mechelen gegund aan de architecten J. Roosemont en L. Doms, allebei te Mechelen. 
In antwoord op de specifieke deskundigheidseisen die het Agentschap Ruimte & 
Erfgoed voor gebrandschilderd glas-in-lood stelde, heeft uw college in zitting van 
16 december 2004 de ontwerpopdracht voor de restauratie van de resterende 
gebrandschilderde glas-in-loodramen gegund aan de heer Geert Van der Snickt te 
Aalst. 
 
In vergadering van 27 september 2012 keurde uw raad het ontwerp goed voor de 
algemene restauratiewerken van de vijfde fase van deze werken, waarvan de 
kosten werden geraamd op 632 841,35 EUR + 132 896,68 EUR (21% btw) = 
765 738,03 EUR. 
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In vergadering van 28 februari 2013 keurde uw raad het ontwerp goed voor de 
algemene restauratiewerken van de zesde fase van deze werken waarvan de kosten 
werden geraamd op 947.581,92 EUR + 198.992,20 EUR (21% btw) = 
1.146.574,12 EUR. 
 
De dossiers werden destijds gefaseerd opgemaakt op vraag van Onroerend 
Erfgoed, maar het is voordeliger om ze samen aan te besteden als één fase 
(werfinrichtingskost, werfopvolging, …). 
Er is hiervoor een akkoord van Onroerend Erfgoed. 
 
Met ingang van 1 juli 2013 geldt een nieuwe overheidsopdrachtenregelgeving. Als 
gevolg hiervan dienden tevens de administratieve bepalingen aangepast te worden. 
Bijkomend werden ook de bepalingen met betrekking tot de door de provincie 
Antwerpen afgesloten ABR-polis aan het bestek toegevoegd. 
 
De ramingen zijn tevens aangepast: 
- fase 5 wijzigt: alle posten van het bestaande dossier blijven ongewijzigd, maar 

uit voortschrijdend inzicht na uitvoering van fase 3 en fase 4 werden enkele 
posten toegevoegd (deze zijn onderaan apart in de raming opgenomen: 
682 219,95 EUR + 143 266,19 EUR (21% btw) = 825 486,14 EUR; 

- fase 6 wijzigt: alle posten van het bestaande dossier blijven ongewijzigd, doch 
verschilt het eindtotaal met het vorig goedgekeurde bedrag omdat er een post 
was vergeten op te tellen (in het geel). Verder zijn er net als bij fase 5 enkele 
posten toegevoegd na voortschrijdend inzicht: 
964 451,22 EUR + 202 534,76 EUR (21% btw) = 1 166 985,98 EUR. 

 
Aan uw raad wordt aldus thans het aangepast ontwerp voor de algemene 
restauratiewerken van de vijfde en zesde fase van de restauratie van de lage 
gevels van de Sint-Romboutskathedraal te Mechelen voorgelegd, opgemaakt door 
voornoemde ontwerper, en omvattende bijzonder bestek, gedetailleerde en 
samenvattende opmeting, kostenraming en plannen. 
 
De kostenraming van deze werken bedraagt 1 646 671,17 EUR + 345 800,95 EUR 
(21 % btw) = 1 992 472,12 EUR. 
 
De deputatie stelt voor om voornoemd ontwerp goed te keuren en als wijze van 
gunnen van de werken de open aanbesteding vast te stellen. 
 
Het ontwerp is digitaal beschikbaar. 
 
De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 6 april 2017. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 
Gelet op de inschrijving in de meerjarenplanning van de noodzakelijke kredieten 
voor de algemene restauratiewerken van de vijfde en zesde fase van de restauratie 
van de lage gevels van de Sint-Romboutskathedraal te Mechelen; 
 
Gelet op artikel 43.§2.11° van het provinciedecreet; 
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Op voorstel van de deputatie, 
 

BESLUIT: 
Enig artikel: 
De provincieraad hecht goedkeuring aan het ontwerp voor de algemene 
restauratiewerken van de vijfde en zesde fase van de restauratie van de lage 
gevels van de Sint-Romboutskathedraal te Mechelen, opgemaakt door 
J. Roosemont en L. Doms te Mechelen, en stelt als wijze van gunnen van deze 
werken de open aanbesteding vast. 
 
 
VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 
 

Nr. 4/10 van de agenda 
 

Provinciale overheidsopdrachten. Turnhout. 
Cultuurhuis de Warande. 

Renovatie van de eerste podiumzaal. Leveren en plaatsen 
van theaterstoelen. Ontwerp. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 
 
In het budget van 2018 wordt een krediet voorzien voor het leveren en plaatsen 
van theaterstoelen bij de renovatie van de eerste podiumzaal in het Cultuurhuis De 
Warande te Turnhout. 
 
Aan uw raad wordt thans het ontwerp voor deze leveringen voorgelegd, opgemaakt 
door de ontwerper, bvba Architects In Motion te Turnhout, en omvattende bijzonder 
bestek, kostenraming en plannen.  
 
Het ontwerp voorziet in de levering en plaatsing van nieuwe theaterstoelen naar 
aanleiding van de renovatie van de eerste podiumzaal. 
 
Door de vergroting van het speelvlak van de schouwburg werd ook het stoelenplan 
aangepast aan de nieuwe zichtlijnen. Door een kleine versmalling van de 
armleuningen en het elimineren van de tussengangen in de zaal is de capaciteit ten 
opzichte van de vorige opstelling met ongeveer 50 stoelen vergroot. 
 
De kostenraming van deze leveringen bedraagt 346.690,00 EUR + 72.804,90 EUR 
(21 % btw) = 419.494,90 EUR. 
 
De deputatie stelt voor om voornoemd ontwerp goed te keuren en als wijze van 
gunnen van de leveringen de open offerteaanvraag vast te stellen. 
 
Het ontwerp is digitaal beschikbaar. 
 
De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 6 april 2017. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 
Gelet op artikel 43.§2.11° van het provinciedecreet; 
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Gelet op de inschrijving in het budget van 2018 van een krediet voor het leveren en 
plaatsen van theaterstoelen bij de renovatie van de eerste podiumzaal in het 
Cultuurhuis De Warande te Turnhout; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 

BESLUIT: 
Enig artikel: 
De provincieraad hecht goedkeuring aan het ontwerp voor het leveren en plaatsen 
van theaterstoelen bij de renovatie van de eerste podiumzaal in het Cultuurhuis De 
Warande te Turnhout, opgemaakt door de ontwerper, bvba Architects In Motion te 
Turnhout, en stelt als wijze van gunnen van deze leveringen de open 
offerteaanvraag vast. 
 
 
VOORZITTER.- De heer Vandendriessche heeft het woord. 
 
De heer VANDENDRIESSCHE.- Ik wil onze stemhouding nog toelichten. 
Wij gaan goedkeuren, maar een onthouding bij de punten 4/4 en 4/5. 
 
 
VOORZITTER.- Zijn daar nog tussenkomsten over? Geen. 
 
Dan leg ik de punten 4/2 tot en met 4/10 samen voor ter stemming en de stemming is 
geopend. 
 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
61 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
57 leden hebben ja gestemd; 
 4 leden hebben zich onthouden. 
 
De agendapunten 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 4/9 en 4/10 worden 
goedgekeurd met 57 stemmen ja, bij 4 onthoudingen. 
 
 
VOORZITTER.- Ik stel voor de agendapunten 4/11 tot en met 4/15 met één stemming af 
te handelen. De raad stemt ermee in. 
 

Nr. 4/11 van de agenda 
 

Vastgoed. Antwerpen. Provinciaal Instituut Sint-Godelieve - 
Campus Rivierenhof. Renovatie en uitbreiding. 

Overeenkomst gedelegeerd bouwheerschap. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

 
De oprichting van het APB POA, met eigen rechtspersoonlijkheid, heeft tot gevolg 
gehad dat voor AGIOn “de inrichtende macht” werd overgeheveld van de Provincie 
naar het Autonoom Provinciebedrijf. 
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In vergadering van 24 september 2015 heeft uw raad goedkeuring gehecht aan het 
wijzigen van deze beheersovereenkomst en werd het onroerend patrimonium dat 
de APB POA gebruikt aan haar in erfpacht gegeven. 
 
Ingevolge deze beslissing is het bouwheerschap voor werken aan het onroerend 
patrimonium van het APB POA dan ook ten laste van het APB POA. 
 
Tot op heden werden alle taken betreffende het bouwheerschap gedragen door het 
departement Logistiek van de provincie, gelet op bovenstaande is dit echter niet 
langer mogelijk. 
  
Bovendien werden voor dit project 5.994.415,39 EUR subsidies toegekend door 
AGIOn. 
 
Opdat de subsidies behouden kunnen worden en het departement Logistiek het 
bouwheerschap kan blijven uitoefenen wordt aan uw Raad voorgesteld de 
samenwerkingsovereenkomst “gedelegeerd bouwheerschap” zoals voorgebracht in 
bijlage goed te keuren.  
 
Deze overeenkomst heeft tot doel de rechten en verplichtingen van de partijen vast 
te leggen in het kader van het gedelegeerd bouwheerschap voor uitbreiding en 
renovatie van de gebouwen van de provinciale middenschool Sint-Godelieve, 
campus Rivierenhof, gelegen aan de Turnhoutsebaan 250 te 2100 Deurne 
(Antwerpen).  
 
De belangrijkste bepalingen uit deze overeenkomst kunnen worden samengevat als 
volgt: 
 

• Het APB POA stelt de provincie aan als gedelegeerd bouwheer voor de 
uitvoering van het project conform het bestek en de daarbij goedgekeurde 
plannen; 

• De Provincie sluit in functie van haar  gedelegeerd bouwheerschap alle 
noodzakelijke overeenkomsten voor het project; 

• De taken van de Provincie zijn van administratieve en bouwkundige aard en 
betreffen onder meer volgende opdrachten: 

o Het laten uitvoeren van de nodige onderzoeken; 
o De aanstelling van de nodige bouwpartners; 
o Het optreden als contactpersoon voor de betrokken bouwpartners; 
o Het strikt bewaren van budget, termijn en kwaliteit; 
o De opvolging en coördinatie van de werken, inclusief het opnemen 

van alle bevoegdheden; 
o …. 

• De Provincie informeert het APB POA over het verloop van de werken en 
rapporteert hierover op geregelde tijdstippen; 

• Deze overeenkomst neemt een einde bij de definitieve oplevering van de 
gebouwen.  

 
AGIOn heeft op 10 februari 2017 deze overeenkomst goedgekeurd. 
 
De bijlagen zijn digitaal beschikbaar. 
 
De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 6 april 2017. 
 

 58 



VERGADERING VAN 27 APRIL 2017 

De Provincieraad van Antwerpen, 
 
Gelet op de raadsbeslissing van 24 september 2015 waarbij de 
beheersovereenkomst met het APB POA werd gewijzigd en een erfpacht werd 
toegekend aan het APB POA voor het patrimonium waarvan zij gebruik maken; 
 
Gelet op het feit dat het APB POA bouwheer is van het patrimonium dat aan haar in 
erfpacht werd gegeven; 
 
Gelet op het feit dat de provincie niet langer inrichtende macht is voor AGIOn, doch 
het APB POA;  
 
Gelet op het feit dat de provincie (departement Logistiek) steeds bouwheer is 
geweest;  
 
Gele t op de vraag van het APB POA aan het departement Logistiek om het 
bouwheerschap te blijven opnemen; 
 
Gelet op het Provinciedecreet; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 

BESLUIT: 
Enig artikel: 
De provincieraad van Antwerpen keurt de voorgebrachte overeenkomst 
“gedelegeerd bouwheerschap” voor het project renovatie en uitbreiding Provinciaal 
Instituut Sint-Godelieve – campus Rivierenhof goed. 
 
 
VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 
 

Nr. 4/12 van de agenda 
 

Vastgoed. Beerse. Laakbeek (A.9.05). Verlegging 
Ter hoogte van de Tempelstraat. 

Onteigeningsplan en grondaankoop. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

 
Aquafin plant rioleringswerken in de Tempelstraat in Beerse. Voor de dienst 
Integraal Waterbeleid is dit een opportuniteit om de Laakbeek te verleggen in een 
open bedding.  
 
De Laakbeek doorkruist verschillende tuinen, deels in open bedding en deels 
ingebuisd. De waterloop is daardoor moeilijk bereikbaar voor onderhoud. Bovendien 
doen zich plaatselijk geregeld problemen voor inzake wateroverlast. Door de 
waterloop in een open bedding te verleggen, zal dit het onderhoud 
vergemakkelijken, alsook het knelpunt met de wateroverlast oplossen. 
 
Bovendien zou - indien de huidige waterloop blijft liggen - Aquafin niet het nodige 
buffervolume voor de rioleringswerken kunnen behalen in dit dicht bebouwd gebied 
en zal de waterloop nog extra belast worden. Door de waterloop te verleggen krijgt 
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Aquafin meer ruimte en kan de noodzakelijke buffering uitgebouwd worden, 
alvorens er in de waterloop hemelwater geloosd zal worden. 
 
De door DIW geplande werken houden in dat de Laakbeek verlegd wordt tussen 
huisnummers 20 en 22 (ingebuisd onder de oprit), dan de Tempelstraat kruist 
(ingebuisd) om vervolgens via een te verwerven perceel en het achterliggende park 
van de gemeente Beerse in open bedding (grotendeels via bestaande te 
optimaliseren grachten) weer op de bestaande bedding aan te sluiten (zie ook de 
rode lijn op de indicatieve schets in de toelichtingsnota DIW in bijlage). 
De open bedding in de tuin van woning nr. 22 zal worden gedempt. De inbuizing 
van de waterloop onder de tuinen zal buiten gebruik gesteld worden. Aquafin zal de 
af te schaffen bedding stroomafwaarts van de Tempelstraat - samen met een nieuw 
aan te leggen bufferbekken - gebruiken als hemelwaterbuffer, om zo volgens de 
voorwaarden gesteld door de provincie aan te sluiten op de waterloop.  
 
Het te verwerven perceel is het perceel kadastraal gekend als Beerse, 1ste afdeling, 
sectie C, nummer 331n, 689 m² groot en eigendom van de heer en mevrouw 
Cornelissen-Aerts. Het is gelegen in woongebied. 
 
In zijn schattingsverslag van 14 november 2016 waardeerde landmeter-expert 
Dries Joossens uit Beerse het perceel op 156.000,00 EUR, hetzij 226,42 EUR/m². 
 
In principe was voor de verlegging van de Laakbeek niet de volledige verwerving 
van het perceel nodig. Als evenwel enkel de voor de verlegging benodigde grond 
gekocht zou worden, zou de eigenaar blijven zitten met een restperceel dat niet 
meer in aanmerking komt voor bebouwing en daardoor de facto zijn waarde 
verliest. De provincie kon niet anders dan het perceel in zijn geheel te verwerven. 
Daar stond tegenover dat de gemeente Beerse langs de nieuwe bedding en op de 
door de provincie aan te kopen grond een toegangsweg wil voorzien voor haar 
gemeentelijk park. Daarom is de gemeente bereid om de provincie de helft van de 
aankoopsom terug te betalen, met een plafond van 100.000,00 EUR. 
Om deze redenen werd beslist het perceel in zijn geheel aan te kopen. 
 
Na een eerste contact met de eigenaars rees het vermoeden dat die niet zomaar - 
alvast niet tegen de schattingsprijs - zouden willen verkopen. Omdat dan toch een 
onteigeningsprocedure opgestart zou moeten worden, en om de onderhandelende 
provinciale landmeter meer armslag te geven, besliste de deputatie om toelating te 
geven tot minnelijke onderhandelingen, mét inbegrip van de bij onteigeningen 
gebruikelijke wederbeleggingsvergoeding en wachtintrest. Het onteigeningsplan zou 
dan in een latere fase aan de provincieraad worden voorgelegd, al dan niet meteen 
gevolgd door de opstart van de onteigeningsprocedure. 
 
De onderhandelingen verliepen echter zeer vlot, en thans kan - samen met het 
onteigeningsplan - ook meteen de verkoopbelofte ter goedkeuring worden 
voorgelegd. De kostprijs van de verwerving bedraagt 181.007,35 EUR, zijnde de 
schattingsprijs van de grond verhoogd met de wederbeleggingsvergoeding, de 
wachtintresten en de vergoeding voor het verlies van opstanden. Na terugbetaling 
van de helft van deze aankoopprijs door de gemeente Beerse bedraagt de 
uiteindelijke kost voor de provincie 90.503,68 EUR. 
 
Omdat het onteigeningsplan onmiddellijk tot een verkoopbelofte heeft geleid, zal 
aan de bevoegde gemeenschapsminister geen machtiging tot onteigening voor 
openbaar nut gevraagd worden, en zullen ook niet het openbaar belang, de 
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noodzaak en de hoogdringendheid van de onteigening formeel ter goedkeuring 
worden voorgelegd. 
 
Het bodemattest is blanco. 
 
De bijlagen zijn digitaal beschikbaar. 
 
Krediet is voorzien in het budget. 
 
De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 6 april 2017.  
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 
Gelet op de opportuniteit van de Aquafin-werken in Beerse; 
 
Gelet op de schatting; 
 
Gelet op het bodemattest; 
 
Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 
 
Op voorstel van de deputatie; 
 

BESLUIT: 
Artikel 1: 
Het onteigeningsplan van 5 december 2016 met plannummer 1/1 voor de 
verlegging van de Laakbeek ter hoogte van de Tempelstraat in Beerse, opgemaakt 
door provinciaal landmeter-expert Johan Arnauw, wordt goedgekeurd. 
 
Artikel 2: 
Onder verklaring dat de transactie wordt aangegaan voor openbaar nut, wordt 
machtiging verleend tot de aankoop vanwege de heer en mevrouw Cornelissen-
Aerts van een perceel grond, ten kadaster gekend als Beerse, 1ste afdeling, sectie 
C, nummer 331n en 689 m² groot volgens kadaster, voor een bedrag van 
181.007,35 EUR, alle vergoedingen inbegrepen. 
 
 
VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 
 

Nr. 4/13 van de agenda 
 

Vastgoed. Geel. Fietsostrade Herentals-Balen. 
Deelproject 6. Grondaankoop. 

Wijziging algemene voorwaarden. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

 
In vergadering van 26 mei 2016 besliste de provincieraad een perceel grond, 
kadastraal gekend als Geel, 4de afdeling, sectie D, zonder kadastraal nummer en 
216 m² groot, aan te kopen van de NMBS voor een bedrag van 27.000,00 EUR. 
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Het dossier werd op 12 juli 2016 naar notaris Hervé De Graef uit Mol verzonden 
voor het opstellen van de akte; de ondertekening van de akte was voorzien op 
14 maart 2017. 
 
Met mail van 7 maart 2017 bezorgde de notaris het team Vastgoed de 
aanpassingen aan de ontwerpakte zoals aangebracht door de NMBS en meldde hij 
tevens het volgende: “De NMBS laat mij verder weten geen akte te tekenen, als de 
koopsom niet betaald wordt bij het verlijden van de akte. De eigendom gaat 
namelijk over bij het verlijden van de akte, zodat zij alsdan de afgesproken 
koopprijs van 27.000,00 EUR wensen te ontvangen. Indien dit niet mogelijk is, 
kunnen zij de akte niet verlijden.” 
 
De door de NMBS geëiste betalingswijze betreft eigenlijk de normale gang van 
zaken bij een private aankoop van vastgoed: de koper stort de koopsom vóór het 
verlijden van de akte op een derdenrekening van de notaris, en dit bedrag zal na 
het verlijden van de akte door de notaris aan de verkoper doorgestort worden. 
 
De provincie betaalt krachtens de door de provincieraad op 27 februari 2014 
goedgekeurde algemene voorwaarden nooit koopsommen vóór het verlijden van de 
akte, maar enkel erna, en dan rechtstreeks aan de verkoper, dus niet via een 
derdenrekening. 
 
Om alsnog de koop te kunnen doen doorgaan, stelt het team Vastgoed voor om in 
te gaan op de eis van de NMBS en hiertoe voor deze ene aankoop artikel 1 van de 
algemene voorwaarden te vervangen door volgende formulering: “De prijs is 
betaalbaar op de derdenrekening van de notaris vóór het verlijden van de akte.”. 
 
De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 6 april 2017.  
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 
Gelet op de goedkeuring door de provincieraad op 26 mei 2016 van de aankoop 
van een perceel grond van de NMBS, kadastraal gekend als Geel, 4de afdeling, 
sectie D, zonder kadastraal nummer en 216 m² groot, voor een bedrag van 
27.000,00 EUR; 
 
Gelet op de eis van de NMBS tot voorafgaande betaling; 
 
Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 

BESLUIT: 
Enig artikel: 
Om de aankoop van een perceel grond van 216 m² te Geel, eigendom van de NMBS 
voor de prijs van 27.000,00 EUR, zoals goedgekeurd door de provincieraad in 
zitting van 27 februari 2014 te realiseren, wordt artikel 1 van de algemene 
voorwaarden vervangen door volgende formulering: “De prijs is betaalbaar op de 
derdenrekening van de notaris vóór het verlijden van de akte”. 
 
 
VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
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Nr. 4/14 van de agenda 
 

Vastgoed. Herselt. Provinciaal groendomein Hertberg. 
Aankoop weekendverblijven (fase 4). 
Derde reeks aankopen. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 
 
Naar aanleiding van de omzendbrief van voormalig minister van Ruimtelijke 
Ordening Dirk Van Mechelen dd. 2003 waarbij de Provincies de opdracht werd 
gegeven om oplossingen uit te werken rond de problematiek van de 
weekendverblijven, werkte de Dienst Ruimtelijke Planning drie pilootprojecten uit, 
met name in Essen, Wuustwezel en Herselt.  
Het project ‘Herselt’ werd geconcretiseerd in een Provinciaal Ruimtelijk 
Uitvoeringsplan dat op 19 januari 2012 definitief werd goedgekeurd door Vlaams 
minister Muyters, en dat vanaf 21 februari 2012 van kracht is.  
 
Door de opmaak van dit PRUP werd het voor de cel Wonen (verantwoordelijk voor 
het sociaal luik in samenwerking met de Zonnige Kempen, IOK en CAW) mogelijk 
om een herhuisvestingsluik op te zetten rond de uitgewerkte clusters. De 
provinciale groendomeinen regio Kempen waren daarenboven geïnteresseerd in de 
aankoop van de tot bos omgevormde percelen in clusters C13, C15 en C21, 
aangezien die grenzen aan of in de nabijheid liggen van het provinciaal 
groendomein Hertberg. Daarenboven zijn de gronden uitermate geschikt voor 
compensatiebebossing.  
 
Op 16 mei 2013 besliste de deputatie om aan de bewoners die moeten verhuizen 
een goed voorstel te doen voor aankoop om zo het risico van de 
planschadevergoeding te voorkomen. Aan het Team Vastgoed werd de opdracht 
gegeven om de schattingsverslagen aan te vragen en de onderhandelingen op te 
starten op basis van de prioriteitenlijst. 
 
In overleg met CAW De Kempen en de Dienst Welzijn en Gezondheid werd een 
prioriteitenlijst vastgesteld. In 3 fases werden reeds 13 weekendverblijven 
aangekocht. 
 
In fase 4 wordt - gelet op de beschikbare budgetten voor 2016 en 2017 - met 
8 eigenaars onderhandeld over de aankoop van hun weekendverblijven of gronden. 
 
Op 22 september 2016 keurde de provincieraad de aankoop van 
3 weekendverblijven en 1 perceel grond goed; op 24 november 2016 die van 
1 weekendverblijf en 1 perceel grond. 
 
Thans kunnen nog eens volgende 2 verkoopbeloften aan de provincieraad worden 
voorgelegd: 
 

1. Een perceel grond met een weekendverblijf gelegen te Herselt, eigendom van 
de heer en mevrouw Van Hove-De Winne en kadastraal gekend als Herselt, 
2de afdeling, sectie M, nummer 665p, 1.035 m² groot volgens kadaster, voor 
een bedrag van 110.000,00 EUR. 

2. Twee percelen grond met een vervallen weekendverblijf gelegen te Herselt, 
eigendom van de heer Ludovicus Bruyninckx, kadastraal gekend als Herselt, 
2de afdeling, sectie M, nummers 794f en 794g en samen 12.547m² groot, voor 
een bedrag van 275.000,00 EUR. 
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De bedragen vallen binnen de marge van de schattingsverslagen. 
 
De bodemattesten zijn blanco. 
 
Met de verkopers werden volgende bijkomende voorwaarden afgesproken: 
 
Met de heer en mevrouw Van Hove-De Winne: 
“De verkopers zullen er te allen tijde voor zorgen dat, bij het definitief verlaten van 
het goed, het goed vrij is van alle afval en dat de meubels afgevoerd werden. 
De verkopers staan in voor het opzeggen van de contracten met de 
nutsmaatschappijen en voor het verwijderen van alle nutsvoorzieningen. Deze 
kosten vallen volledig ten laste van de verkopers.” 
 
Met de heer Ludovicus Bruyninckx: 
“De verkopers zullen er te allen tijde voor zorgen dat, bij het definitief verlaten van 
het goed, het goed vrij is van alle afval en dat de meubels afgevoerd werden. 
De verkopers staan in voor het opzeggen van de contracten met de 
nutsmaatschappijen en voor het verwijderen van alle nutsvoorzieningen. Deze 
kosten vallen volledig ten laste van de verkopers. 
De verkopers beëindigen de voor de rechtbank hangende planschadevorderingen 
met betrekking tot de onroerende goederen voorwerp van deze verkoop. Ze leggen 
het bewijs hiervan voor ten laatste op de dag van het verlijden van de akte. 
De door de verkopers gemaakte advocaten- en gerechtskosten in het kader van de 
planschadeprocedures die hangende zijn bij de rechtbank voor de onroerende 
goederen voorwerp van deze verkoop zijn te hunnen laste. De Provincie zal hier op 
geen enkele wijze in tussenkomen.” 
 
Krediet is beschikbaar in het budget. 
 
De bijlagen zijn digitaal beschikbaar. 
 
Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 6 april 2017.  
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 
Gelet op de opportuniteit die zich voordoet om de problematiek betreffende de 
weekendverblijven te Herselt aan te pakken en om tegelijkertijd het provinciaal 
groendomein Hertberg uit te breiden door de aankoop van enkele percelen grond, 
kadastraal gekend als Herselt, 2de afdeling, sectie M, nummers 665p, 794f en 
794g; 
 
Gelet op het PRUP voor de clusters van weekendverblijven te Herstelt; 
 
Gelet op de schattingen; 
 
Gelet op de verkoopbeloften; 
 
Gelet op de bodemattesten; 
 
Gelet op de bepalingen van het Provinciedecreet; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
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BESLUIT: 
Artikel 1: 
Onder verklaring dat de transactie wordt aangegaan voor openbaar nut, met name 
om een oplossing te bieden aan de problemen met de weekendverblijven te Herselt 
en ter uitbreiding van het domein Hertberg en mogelijke boscompensatie, wordt 
machtiging verleend tot de aankoop van een weekendverblijf en enkele percelen 
grond te Herselt, ten kadaster gekend als:  

 
- Herselt, 2de afdeling, sectie M, nummer 665p, 1.035 m² groot en eigendom van 

de heer en mevrouw Van Hove-De Winne, voor een bedrag van 110.000,00 EUR; 
 
- Herselt, 2de afdeling, sectie M, nummers 794f en 794g, samen 12.547 m² groot 

en eigendom van de heer Ludovicus Bruyninckx, voor een bedrag van 
275.000,00 EUR. 

 
Artikel 2: 
De provincieraad keurt volgende bijkomende voorwaarden goed: 
 
Voor de heer en mevrouw Van Hove-De Winne: 
“De verkopers zullen er te allen tijde voor zorgen dat, bij het definitief verlaten van 
het goed, het goed vrij is van alle afval en dat de meubels afgevoerd werden. 
De verkopers staan in voor het opzeggen van de contracten met de 
nutsmaatschappijen en voor het verwijderen van alle nutsvoorzieningen. Deze 
kosten vallen volledig ten laste van de verkopers.” 
 
Voor de heer Ludovicus Bruyninckx: 
“De verkopers zullen er te allen tijde voor zorgen dat, bij het definitief verlaten van 
het goed, het goed vrij is van alle afval en dat de meubels afgevoerd werden. 
De verkopers staan in voor het opzeggen van de contracten met de 
nutsmaatschappijen en voor het verwijderen van alle nutsvoorzieningen. Deze 
kosten vallen volledig ten laste van de verkopers. 
De verkopers beëindigen de voor de rechtbank hangende planschadevorderingen 
met betrekking tot de onroerende goederen voorwerp van deze verkoop. Ze leggen 
het bewijs hiervan voor ten laatste op de dag van het verlijden van de akte. 
De door de verkopers gemaakte advocaten- en gerechtskosten in het kader van de 
planschadeprocedures die hangende zijn bij de rechtbank voor de onroerende 
goederen voorwerp van deze verkoop zijn te hunnen laste. De Provincie zal hier op 
geen enkele wijze in tussenkomen.” 
 
 
VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
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Nr. 4/15 van de agenda 
 

Vastgoed. Mechelen - Provinciaal groendomein Vrijbroekpark - 
Aankoop perceel grond van NV Vrijbroek. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 
 
In zitting van 23 februari 2017 keurde uw raad de aankoop goed van 4 percelen 
grond van de gefailleerde NV Vrijbroek. Het betreft de hier onder op het kaartje 
met blauw omlijnde percelen.  
 

 
 
Bij mail van 2017 liet de curator Svan Maselyne weten dat de notaris die door de 
rechtbank werd aangesteld voor het opmaken van de ontwerpakte tot de 
vaststelling kwam dat er nog een extra perceel te koop werd aangeboden.  
 
Het betreft het perceel aangeduid als lot 2 op het opmetingsplan zoals voorgebracht 
in bijlage en kadastraal gekend als Mechelen, 4de afdeling, sectie F, nummer 722 B 
en 23667 m² groot. Op bovenstaand kaartje betreft het het perceel gelegen tussen 
de met blauw omringde percelen zonder het gebouw dat is aangeduid las lot 1 op 
het opmetingsplan.  
Dit perceel vormt duidelijk één geheel met de gronden waarvoor uw Raad in zitting 
van 23 februari 2017 reeds goedkeuring gaf tot aankoop.  
 
Het betreft dus samen met de andere percelen een unieke kans voor verder 
uitbreiding van het Vrijbroekpark.  
 
Het perceel heeft een oppervlakte van 23667 m² en werd door landmeter-expert 
Bruno Mertens net zoals de andere percelen geschat op 2,9 EUR/m² of een 
totaalbedrag van 68.634,3 EUR. 
 
Het bodemattest is blanco. 
 
De bijlagen zijn digitaal beschikbaar. 
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De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 6 april 2017.  
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 
Gelet op de provincieraadsbeslissing van 23 februari 2017 tot aankoop van 
4 percelen van de gefailleerde NV Vrijbroek;  
 
Gelet op de vraag van curator Sven Maselyne tot aankoop van een extra perceel; 
 
Gelet op de schatting van landmeter-expert Bruno Mertens dd. 23 maart 2017; 
 
Gelet op het blanco bodemattest; 
 
Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 

BESLUIT: 
Enig artikel: 
Onder verklaring dat de transactie wordt aangegaan voor openbaar nut, wordt 
machtiging verleend tot de aankoop van een perceel grond gelegen te Mechelen en 
kadastraal gekend als Mechelen, 4de afdeling, sectie F, nummer 722B, met een 
totale oppervlakte van 23667 m² van de gefailleerde Vrijbroek NV voor de prijs van 
68634,3 EUR. 
 
 
VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 
Dan leg ik de punten 4/11 tot en met 4/15 samen voor ter stemming en de stemming is 
geopend. 
 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
61 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
61 leden hebben ja gestemd. 
 
De agendapunten 4/11 tot en met 4/15 worden goedgekeurd met 61 stemmen ja. 
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6. Energie, communicatie en ICT 
 

Nr. 6/1 van de agenda 
 

Provinciale Overheidsopdrachten – Raamovereenkomst 
provider service contract voor telecommunicatie – 

goedkeuring bestek. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

 
In vergadering van 23 februari 2017 keurde de provincieraad het plaatsen van de 
opdracht, de gunningswijze en de selectieleidraad voor de overheidsopdracht voor 
een provider service contract voor telecommunicatie goed. 
 
Deze opdracht is verschenen in het bulletin der aanbestedingen op 24 februari 2017 
en in het Europees Publicatieblad op 1 maart 2017. De geselecteerde kandidaten 
zullen uitgenodigd worden om een offerte in te dienen op basis van het bestek dat 
hierbij ter goedkeuring aan de provincieraad wordt voorgelegd. 
 
De opdracht is opgedeeld in drie percelen: 

- Perceel 1: Verbindingen voor het private WAN, vaste telefonie en mobiele 
telefonie 

- Perceel 2: Lokale verbindingen voor het internet 
- Perceel 3: Analoge (PSTN) verbindingen die geen netvoeding vereisen. 

 
De aanbestedende overheid kiest de economisch voordeligste offerte per perceel op 
basis van volgende gunningscriteria: 

- Perceel 1: Prijs (50 %), kwaliteit van de aangeboden dienstverlening (30 %) 
en technische kwaliteiten van de voorgestelde oplossing (20 %) 

- Perceel 2: Prijs (60 %), kwaliteit van de aangeboden dienstverlening (20 %) 
en technische kwaliteiten van de voorgestelde oplossing (20 %) 

- Perceel 3: Prijs (50 %), kwaliteit van de aangeboden dienstverlening (25 %) 
en technische kwaliteiten van de voorgestelde oplossing (25 %) 

 
Voor percelen 1 en 3 wordt de prijsvergelijking gemaakt via een TCO berekening 
over een periode van 6 jaar. 
Perceel 2 wordt gegund aan de 3 inschrijvers met de meest voordelige regelmatige 
offerte en is dus een multilaterale raamovereenkomst. De deelopdrachten (meestal 
sites) zullen telkens via een minicompetitie gegund worden. 
 
Deze raamovereenkomst heeft een initiële vaste looptijd van 4 jaar om de 
opdrachtnemer de kans te geven om zijn opstartinspanningen af te schrijven en 
2 mogelijke verlengingen van telkens 1 jaar om de provincie toch de nodige 
continuïteit en flexibiliteit te waarborgen. De Provincie Antwerpen kan eveneens 
een beroep doen op de dienstverlening van de opdrachtnemer tot 12 maanden na 
afloop van de initiële raamovereenkomst, en dit aan de bestaande contractuele 
voorwaarden en maandelijks opzegbaar indien de overgang naar een nieuw 
contract vertraging zou oplopen. 
 
De opdracht wordt geraamd op 1 miljoen EUR incl. btw per jaar. 
 
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 6 april 2017. 
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De provincieraad van Antwerpen, 
 

Gelet op artikel 26 §2 van de wet op de overheidsopdrachten en bepaalde 
opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006; 
 
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 voor het beheer, onderhoud en ondersteuning van de 
telecommunicatieomgeving van de Provincie Antwerpen een nieuwe 
overheidsopdracht in de markt moet worden geplaatst; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 

BESLUIT: 
Enig artikel: 
De provincieraad keurt het bestek voor een provider service contract voor het 
beheer, onderhoud en ondersteuning van de telecommunicatie-omgeving van de 
Provincie Antwerpen met een kostenraming van één miljoen EUR incl. btw per jaar 
goed. 
 
 
Bijlagen digitaal beschikbaar: 
 
- Bestek + bijlagen 
 
 
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; 
60 leden hebben ja gestemd. 
 
Goedgekeurd met 60 stemmen ja. 
 

 69 



PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 

8. Personeel, organisatieontwikkeling en veiligheid 
 

Nr. 8/1 van de agenda 
 

Erratum. Beslissing over het bestek en de te volgen procedure 
voor een aanbesteding van een contract voor 
een externe dienst preventie en bescherming. 

Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

 
De beginselen van behoorlijk bestuur stellen dat lopende contracten periodiek 
heraanbesteed worden. 
 
Eind november 2011 werd de opdracht voor een contract voor een externe dienst 
preventie en bescherming op het werk met ingang van 1 januari 2012 toegewezen 
aan IDEWE VZW. In het bestek werd bepaald dat de opdracht in principe na 6 jaar 
beëindigd zou worden. 
 
Artikel 13 van het KB van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor 
preventie en bescherming op het werk stelt dat voormeld contract steeds een 
contract van onbepaalde duur is, dat de minimumopzeg zes maanden bedraagt en 
dat een nieuw contract steeds ingaat op 1 januari.  
 
Bijgevolg moest het contract met onze huidige partner, IDEWE VZW, ten laatste 
tegen eind juni 2017 opgezegd zijn. Dit moet ook gebeuren bij de APB’s en enkele 
Evap’s. 
De APB’s en enkele Evap’s hebben immers met IDEWE een identiek contract 
afgesloten. 
 
Ondertussen is de opzegging aan IDEWE betekend. 
 
APB POA, dat geen lid is van de provinciale gemeenschappelijke dienst voor 
preventie en bescherming van het bestuur, heeft eveneens een contract van 6 jaar 
lopen en zegt dit eveneens met ingang van 1 januari 2018 op. 
 
Bij de vorige aanbesteding bestonden de APB’s en Evap’s nog niet. Heden dient elke 
entiteit als afzonderlijke juridische entiteit een identiek eigen contract te krijgen. 
 
DMCO stelt bijgevolg voor dat het provinciebestuur een overheidsopdracht opstart 
voor een nieuwe overeenkomst en dat het provinciebestuur eveneens als 
opdrachtencentrale optreedt voor  

• alle APB’s en EVAPS die heden tot de provinciale gemeenschappelijke 
preventiedienst behoren, 

• de AP Hogeschool 
• de Museumstichting SON 
• de rechtsopvolger van APB Arenbergschouwburg. 

 
Door op te treden als opdrachtencentrale treedt de provincie op in naam van en 
voor rekening van andere entiteiten. Deze entiteiten kunnen achteraf aansluiten 
maar ze moeten dit niet. 
 
Optreden als opdrachtencentrale voor de APB’s / EVAP’s is de regel sinds het 
ontstaan van deze entiteiten. 
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De AP Hogeschool heeft dit expliciet gevraagd. De provincie heeft al eerder als 
opdrachtencentrale opgetreden voor AP Hogeschool. Voorgesteld wordt om op deze 
vraag in te gaan. 
 
Ook voor de  Museumstichting SON is expliciet de vraag gesteld om een nieuwe 
opdracht als opdrachtcentrale aan te besteden. Hierdoor KAN de stichting op 
1 januari 2018 autonoom beslissen om een eigen externe preventiedienst te kiezen 
en verdwijnt de druk om verplicht over te gaan naar de externe preventiedienst van 
stad Antwerpen. Door dit te doen creëren we dus (op een moment dat er nog 
steeds weinig duidelijk is over de transitie) een keuzemogelijkheid voor de 
Museumstichting. 
 
Een gelijkaardige motivatie geldt voor de toekomstige rechtsopvolger van APB APA. 
Op dit moment is nog vrij weinig duidelijk over de transitie. Door op te treden als 
opdrachtencentrale voor APB APA ontstaat er ook voor APB APA in 2018 een de 
keuzemogelijkheid voor hun nieuw contract externe preventieadviseur. 
 
Een nieuwe opdracht over een periode van zes jaar wordt geschat als een opdracht 
met een waarde van 450.000 – 500.000 EUR (waarde opdracht voor het 
provinciebestuur zonder APB’s, EVAP’s ). 
 
Vanaf het moment dat de totaalwaarde van een opdracht geschat wordt op een 
bedrag hoger dan 500.000 EUR exclusief BTW dient de provincieraad in te stemmen 
met het bestek en de te volgen procedure. Het bestek bestaat uit twee delen, een 
deel over de kandidatuurstelling en selectie en het eigenlijke bestek. 
 
Vermits de schatting dit bedrag benadert en eventueel overschrijdt wordt 
veiligheidshalve de goedkeuring van uw raad gevraagd. 
 
A De te volgen procedure 
Een opdracht van deze waarde wordt in principe toegewezen na een algemene 
offerteaanvraag of een openbare aanbesteding. 
 
Artikel 26§2 3° van de huidige overheidsopdrachtenwet van 15 juni 2006 stelt dat 
er eveneens een onderhandelingsprocedure kan gebruikt worden indien de dienst 
van die aard is dat de specificaties van de opdracht niet met voldoende 
nauwkeurigheid kunnen bepaald worden om de toewijzing toe te laten met een 
offerteaanvraag of aanbesteding. 
 
Een groot deel van de opdracht bestaat uit wettelijk geregelde taken.  
 
Een deel van de opdracht bestaat echter uit een algemene vraag naar de mogelijke 
ondersteuning die de kandidaat kan leveren aan een leeftijdsbewust 
personeelsbeleid (visie, mogelijke ondersteuning en hulpmiddelen) en de algemene 
vraag naar de mogelijke elektronische bijstand en informatie-uitwisseling (welke 
ondersteunende applicaties zijn er aanwezig in de klantenzone om op elektronische 
wijze informatie-uitwisseling te hebben tussen de interne en de externe 
preventiedienst, hoe ziet de klantenzone uit). 
 
De vraag naar deze mogelijke dienstverlening is zeer algemeen en kan leiden tot 
diverse voorstellen met verschillende prijsconsequenties. DMCO wenst de eerste 
voorstellen van dienstverlening samen met de kandidaat te verfijnen om zo tot 
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duidelijke afspraken te komen. Dit kan enkel maar met een 
onderhandelingsprocedure. 
 
Bijgevolg wordt voorgesteld om een onderhandelingsprocedure met voorafgaande 
bekendmaking te gebruiken. Concreet wil dit zeggen dat de procedure in twee 
fasen verloopt: een fase waarin iedereen zich kan kandidaat stellen en een fase 
waarin de geselecteerde kandidaten een offerte kunnen geven. 
 
B De voorgaande bekendmaking. 
Deze opdracht is een opdracht van categorie B (bijlage 2 B van de wet van 15 juni 
2006) en meer specifiek B 25  
 
Ongeacht de waarde van dergelijke opdrachten moet er enkel maar een 
aankondiging gebeuren in het Belgisch Staatsblad. Pas na de gunning moeten de 
resultaten Europees gepubliceerd worden. 
 
Bijgevolg wordt voorgesteld om een onderhandelingsprocedure met voorafgaande 
bekendmaking in het Belgisch Staatsblad te gebruiken. 
 
C De Kandidatuurstelling (zie bijlage). 
In de fase van de kandidatuurstelling zullen de kandidaten geselecteerd worden op 
volgende selectiecriteria: 
 

• De kandidaat moet voor de provincie Antwerpen erkend zijn als Externe 
Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk (volgens de wet van 
04/08/1996 betreffende het welzijn van de werknemers op het werk en zijn 
uitvoeringsbesluiten) voor het grondgebied van de provincie Antwerpen. Dit 
is te bewijzen door de erkenningsakte als EDPBW, met vermelding van het 
grondgebied waarvoor de dienst erkend is.  

• De kandidaat past een kwaliteitssysteem toe dat gecertificeerd is volgens de 
norm NBN EN ISO 9001 (2) en levert hiervan het bewijs. 

• De kandidaat heeft minimum 1 medisch onderzoekscentrum in elk 
arrondissement van de provincie Antwerpen. Dit wordt aangetoond met een 
lijst van de vestigingsplaatsen van de verschillende onderzoekscentra. 

• De kandidaat heeft ervaring met openbare diensten of privédiensten van 
minimum dezelfde grootteorde in personeel uitgedrukt, en dit in de 
afgelopen 5 jaar. Hiervan wordt het bewijs geleverd door een referentielijst 
(omschrijving van het bedrijf, het aantal personeel en de coördinaten van 
een contactpersoon van het referentiebedrijf). 

• De kandidaat moet een mobiele onderzoekswagen ter beschikking stellen. 
Dit wordt bewezen door een verklaring op erewoord dat dergelijke wagen 
eigendom is of door een kopie van een afgesloten huur(contract) of andere 
overeenkomst waarbij de beschikking over een dergelijke wagen gedurende 
de periode van het contract aangetoond wordt.  

• De kandidaat voldoet ivm de verplichtingen van betaling van RSZ, niet 
faillissement en betaling van de belastingen. 

 
Tenzij de concrete gegevens van het dossier een groter of kleiner getal wettigt, 
worden er 6 kandidaten geselecteerd. Indien er meer dan zes kandidaten zijn die 
voldoen aan voormelde selectienormen, zal de selectie gebeuren op basis van de 
ervaring met openbare diensten van gelijke grootte als het provinciebestuur. 
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D Het bestek (zie bijlage).  
Inhoud van de opdracht 
 
De kandidaat wordt gevraagd om prijs te geven en hun dienstverlening en 
werkwijze te beschrijven: 
 
1) voor bepaalde wettelijk verplichte onderzoeken en bepaalde niet wettelijk 
verplichte onderzoeken die het bestuur al geruime tijd laat uitvoeren. 

• De onderzoeken bij aanwerving (en functiewijziging). 
• De periodieke onderzoeken  
• De onderzoeken bij werkhervatting na minimum 4 weken afwezigheid 

wegens ziekte of arbeidsongeval van personeelsleden onderworpen aan 
het periodiek onderzoek. 

• De spontane raadplegingen. 
2) voor adviezen voor aangepast werk.  
3) voor de aanwezigheid in de werkgroepen P&B, het Hoog Overlegcomité, het 
Bijzonder Hoog Overlegcomité en het managementteam (indien nodig). 
4) voor de bedrijfsbezoeken. 
5) voor de Extralegale onderzoeken (tweejaarlijks op vrijwillige basis). 
6) voor griepvaccinaties. 
7) voor adviezen in verband met risicobeheersing. 
8) voor het uitvoeren van metingen. 
9) voor de prestaties van de Preventieadviseur psychosociale belasting 
(= behandelen van klachtendossiers pesten op het werk). 
 
Verder wordt er gevraagd om volgende elementen uit te werken: 

• de visie op en de mogelijke ondersteuning bij een traject leeftijdsbewust 
personeelsbeleid en 

•  de hulpmiddelen en dienstverlening die binnen en buiten de klantenzone 
elektronisch mogelijk is. 

 
Opdrachtencentrale 
 
Er wordt vermeld dat dit bestek geldt voor het provinciebestuur maar dat het 
provinciebestuur eveneens optreedt als opdrachtencentrale voor haar APB’s en 
Evap’s, AP hogeschool, De Museumstichting SON en de rechtsopvolger van 
APB APA. 
 
Duur van de opdracht 
 
Volgens de algemene beginselen van behoorlijk bestuur bedraagt de duur van een 
overheidsopdracht +- 4 jaar behoudens specifieke motivatie. DMCO wenst een 
contract van 6 jaar aan te besteden. 
 
Bij dit contract vloeit een groot deel van de goede werking  uit de persoonlijke band 
die de aangeduide arts heeft met het provinciebestuur. Indien het bestuur bij een 
nieuwe kandidaat zou terechtkomen duurt het even eer deze vertrouwensband 
gevestigd is. Bijgevolg wordt de duur van het contract opgetrokken tot zes jaar 
zodat bij een nieuwe kandidaat er nog voldoende nuttige jaren overblijven waarbij 
deze vertrouwensband opgebouwd is.  
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Gunningscriteria 
 
De offertes worden beoordeeld volgens hierna vermelde gunningscriteria: 

 
• Prijs:  50 punten 
• Dienstverlening: 20 punten 

Voor de onderlinge verdeling van de punten onder de diverse deelcriteria wordt 
verwezen naar het bestek in bijlage 

• Wijze van werken: 20 punten 
Voor de onderlinge verdeling van de punten onder de diverse deelcriteria wordt 
verwezen naar het bestek in bijlage  

• Geografische spreiding van de medische onderzoekscentra 10 punten 
 
Manier van puntenverdeling voor het gunningscriterium prijs. 
 
De goedkoopste kandidaat krijgt 50 punten. 
 
De andere kandidaten krijgen  prijs goedkoopste kandidaat x 50 punten 

prijs kandidaat 
 
Manier van puntenverdeling voor het criterium dienstverlening, wijze van werken 
en geografische spreiding. 
 
Het voorstel van de kandidaten wordt op basis van hun meegegeven informatie als 
voldoende of onvoldoende gewaardeerd. Binnen deze categorie worden de 
kandidaten onderling gerangschikt. De te verdelen punten worden proportioneel 
verdeeld conform de onderlinge rangschikking waarbij gelijk gerangschikte 
kandidaten gelijk gewaardeerd worden. 
 
De categorie onvoldoende wordt gewaardeerd tussen 1 % en 49 % van de te 
verdelen punten. Indien er totaal geen inlichtingen werden geleverd worden er 
0 punten toegekend. 
De categorie voldoende wordt gewaardeerd tussen 50 en 100 % van de te verdelen 
punten. 
 
Uw raad gelieve het voorgestelde bestek goed te keuren. 
 
Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 6 april 2017. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 
Overwegende dat de beginselen van behoorlijk bestuur stellen dat lopende 
contracten periodiek heraanbesteed moeten worden; dat het contract van externe 
dienst voor preventie en bescherming op het werk omwille van deze reden met 
ingang van 1 januari 2018 hernieuwd dient te worden; 
 
Overwegende dat een nieuwe opdracht over een periode van zes jaar wordt geschat 
als een opdracht met een waarde van hoger dan 500.000 EUR exclusief BTW; dat 
vanaf het moment dat de totaalwaarde van een opdracht ingeschat wordt op een 
bedrag hoger dan 500.000 EUR exclusief BTW uw raad moet instemmen met het 
bestek en de te volgen procedure; 
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Overwegende dat een opdracht met deze geschatte waarde in principe toegewezen 
wordt na een algemene offerteaanvraag of een openbare aanbesteding; dat artikel 
26§2 3° van de huidige overheidsopdrachtenwet van 15 juni 2006 stelt dat er 
eveneens een onderhandelingsprocedure kan gebruikt worden indien de dienst van 
die aard is dat de specificaties van de opdracht niet met voldoende nauwkeurigheid 
kunnen bepaald worden om de toewijzing toe te laten met een offerteaanvraag of 
aanbesteding; 
 
Overwegende dat een groot deel van de opdracht bestaat uit wettelijk geregelde 
taken; 
 
Dat een ander deel van de opdracht bestaat uit een algemene vraag naar de soort 
ondersteuning die men kan leveren bij een traject leeftijdsbewust personeelsbeleid 
en de mogelijkheden van elektronische informatie-uitwisseling/ondersteuning 
binnen en buiten de klantenzone; dat deze vragen naar de mogelijke 
dienstverlening zeer algemeen zijn en kunnen leiden tot diverse voorstellen met 
verschillende prijsconsequenties; dat DMCO op basis van de eerste voorstellen in 
verband met dienstverlening, deze voorstellen samen met de kandidaat wenst te 
verfijnen om zo tot duidelijke afspraken te komen; dat dit enkel maar kan met een 
onderhandelingsprocedure; 
 
Overwegende dat deze opdracht een opdracht is van bijlage 2 B van de wet van 
15 juni 2006 en meer bepaald nummer 25; dat ongeacht de waarde van dergelijke 
opdrachten er enkel maar een aankondiging moet gebeuren in het Belgisch 
Staatsblad; dat bijgevolg wordt voorgesteld om deze opdracht met een 
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking in het Belgisch 
Staatsblad toe te wijzen; 
 
Overwegende dat bij dit contract een groot deel van de goede werking voortvloeit 
uit de persoonlijke band die de aangeduide arts heeft met het provinciebestuur; dat 
indien het bestuur bij een nieuwe kandidaat zou terechtkomen, het even duurt eer 
deze vertrouwensband gevestigd is; dat bijgevolg de duur van het contract 
opgetrokken wordt tot zes jaar zodat bij een nieuwe kandidaat, er nog voldoende 
nuttige jaren overblijven waarbij deze vertrouwensband opgebouwd is; 
 
Gelet op het bestek in bijlage; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 

BESLUIT: 
Artikel 1: 
Kennis wordt genomen en ingestemd wordt met het formulier van 
kandidatuurstelling en het bestek (zie bijlage) voor de toewijzing van een nieuw 
contract voor het leveren van diensten van een externe dienst voor preventie en 
bescherming. 
 
Artikel 2: 
Beslist wordt om deze opdracht toe te wijzen na een onderhandelingsprocedure met 
voorafgaande bekendmaking in het Belgisch Staatsblad en dit conform 
artikel 26§2 3° van de huidige overheidsopdrachtenwet van 15 juni 2006. 
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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; 
59 leden hebben ja gestemd. 
 
Goedgekeurd met 59 stemmen ja. 
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11. Milieu, natuur en Mondiaal beleid 
 

Nr. 11/1 van de agenda 
 

Budget 2017. Machtigingskrediet 0390/64900000. 
Toegestane subsidies. Subsidies voor Leefmilieuprojecten. 

Aanwending krediet. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

 
Met dit verslag wordt een tweede reeks projecten voor een bedrag van 
58.827,04 EUR voor het werkjaar 2017 ter goedkeuring voorgelegd. 
 
Voor deze projecten zal een voorschot van 50 % in 2017 uitbetaald worden en een 
saldo (resterende 50 %) in 2018.  
 
1. Project ‘Natuurinrichtingsproject Fort van Borsbeek’ 
28.827,04 EUR aan vzw Natuurpunt Beheer  
 
Om de natuurwaarden rond het fort te verbeteren zal vzw Natuurpunt Beheer in het 
Fort van Borsbeek een begrazingsblok inrichten. Zo kan de gewenste mozaïek van 
ruigte, grasland en struweel behouden blijven én versterkt worden. Vervolgens zal 
er gestart worden met seizoensbegrazing door runderen. Deze afgerasterde 
begrazingszone bevindt zich ten zuiden van het eigenlijke fort, langs de zuidrand 
van de fortgracht.  
Daarnaast zal de openstelling van het gebied verbeterd worden: er komen drie 
wandelsluizen in het raster, om wandelaars toegang te geven tot een nieuw aan te 
leggen wandelpad. Hierdoor zullen de belevingswaarde en wandelkwaliteit van het 
gebied toenemen. 
 
2. Project ‘Coaching van gemeenten bij participatietraject voor hun lokaal 
klimaatbeleid’ 
30.000 EUR aan vzw Bond Beter Leefmilieu 
 
Bond Beter Leefmilieu dient een voorstel in om 10 gemeenten te coachen om hen 
zelfstandig een eigen participatietraject te laten uitvoeren, ter ondersteuning van 
hun lokaal klimaatbeleid. 
Het merendeel van de Antwerpse gemeenten heeft de Europese 
Burgemeestersconvenant ondertekend, waarmee ze het engagement aangaan om 
de CO2-uitstoot op hun grondgebied te verminderen. Bij de opmaak en uitvoering 
van het klimaatactieplan is het noodzakelijk om draagvlak en betrokkenheid te 
creëren bij verschillende actoren.  
Gemeenten zullen na het coachingstraject in staat zijn om zelfstandig specifieke 
doelgroepen te betrekken in de opmaak of uitvoering van hun lokaal 
klimaatactieplan. 
Klimaatbeleid is zowel voor de provincie Antwerpen als voor haar gemeenten een 
zeer belangrijk beleidsdomein. 
 
De desbetreffende bijlagen zijn elektronisch raadpleegbaar. 
 
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 6 april 2017. 
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De provincieraad van Antwerpen, 
 
Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 

BESLUIT: 
 
Enig artikel: 
Goedgekeurd wordt de voorgebrachte verdeling van het krediet 2017, ingeschreven 
als machtigingskrediet - ‘Subsidie voor leefmilieuprojecten’. 
 
Budgetsleutel 0390/64900000 (Raming 2017140443) - 'Subsidies voor 
leefmilieuprojecten'. 
 
 
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; 
60 leden hebben ja gestemd. 
 
Goedgekeurd met 60 stemmen ja. 
 
 

Nr. 11/2 van de agenda 
 

Budget 2017. 2017/64900000/20/0390 - 
Klimaatsubsidies (R)/Overige milieubescherming. 
Reglement Klimaatsubsidies provincie Antwerpen. 

Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

 
Op 28 april 2016 keurde de provincieraad het reglement goed van de 
‘Klimaatsubsidies provincie Antwerpen’. Naar aanleiding van het juryproces bij de 
eerste reeks ingediende projecten, wordt voorgesteld het reglement licht aan te 
passen ifv een kwalitatievere beoordeling van toekomstige projecten. 
 
De wijzigingen tov het eerste regelement worden afzonderlijk opgelijst. Nadien is 
het nieuwe reglement integraal opgenomen. 
 
Wijzigingen tov vorige versie reglement: 
 
Aan artikel 3a. wordt een nieuw punt ix toegevoegd:  
Het project is duurzaam in al zijn facetten conform de definitie van duurzaamheid 
volgens VN-commissie Brundtland. 
 
Aan het nieuwe artikel 3axvii. volgend criterium toegevoegd:  
De loonkost wordt niet voorzien voor personeel van lokale overheden  
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Aan artikel 3bi. wordt volgend criterium toegevoegd: 
In het dossier moet duidelijk aangegeven worden hoe groot de garantie is dat de 
ingeschatte (jaarlijkse) reductie van broeikasgasuitstoot gerealiseerd kan worden. 
(10 punten) 
 
Artikel 3bii. wordt als volgt gewijzigd: 
20 punten: Het ingediend project heeft een sociaal karakter: dit wil zeggen dat het 
project kansengroepen als (deel)doelpubliek wil bereiken, of voor de uitwerking 
samenwerkt met kansengroepen (bijvoorbeeld sociale economie). De inspanningen 
geleverd in het project behalen een effect bij de gekozen kansengroep op gebied 
van duurzaamheid. (20 punten) 
 
Artikel 3d. wordt als volgt gewijzigd: 
De ingediende projectaanvragen worden geselecteerd op basis van het aantal 
punten dat behaald werd bij de beoordelingscriteria en deelcriteria. Voor elk 
(deel)criterium (uitgezonderd criterium iv) moet minstens de helft van de punten 
behaald worden om in aanmerking te komen voor de subsidie. Indien de 
beschikbare financiële middelen ontoereikend zijn om alle aanvaarde projecten te 
subsidiëren, zal de jury de projecten rangschikken op basis van de punten. Deze 
rangschikking zal bepalen welke projecten gesubsidieerd worden. De jury kan enkel 
projecten goedkeuren die in regel zijn met de voorwaarden gesteld in dit 
subsidiereglement. De jury kan voorwaarden opleggen waarmee de subsidietrekker 
rekening moet houden bij uitvoering van de projecten die subsidie ontvangen. De 
jury kan projectindicatoren opleggen waarop het project geëvalueerd zal worden. 
Deze indicatoren worden ter goedkeuring voorgelegd aan de subsidietrekker. 
 
Artikel 6aii. wordt als volgt gewijzigd: 
Het ingevulde evaluatieformulier met projectindicatoren ondertekend volgens de 
bepalingen gesteld in artikel 9. Het evaluatieformulier is te verkrijgen via 
www.provincieantwerpen.be (zoekfunctie: Klimaatsubsidies). 
 
Integrale versie nieuw reglement klimaatsubsidies provincie Antwerpen 
Reglement Klimaatsubsidies provincie Antwerpen 

  
Artikel 1. - Doelgroep 
De deputatie verleent subsidies aan: 
  

• Steden en gemeenten in de provincie Antwerpen 
• Scholen in de provincie Antwerpen 
• Sociale huisvestingsmaatschappijen in de provincie Antwerpen 
• Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met lokale werking in de 

provincie Antwerpen, als de betrokken steden/gemeenten (minstens 50% van 
de aangesloten gemeenten) het aangevraagde project steunen bij indiening 
van het project 

• Verenigingen zonder winstoogmerk met lokale werking in provincie 
Antwerpen  

• Niet-gouvernementele organisaties met lokale werking in provincie 
Antwerpen  
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Artikel 2. -  Definities 
a. Subsidietrekker: de begunstigde van de subsidie. 
b. Project: Een afgebakend geheel van activiteiten met een duidelijke 

doelstelling, beperkt in de tijd en gescheiden van andere activiteiten, dat 
niet binnen de reguliere werking valt. 

c. Projectbegroting: Een gedetailleerde staat van alle geraamde inkomsten 
en uitgaven die onder verantwoordelijkheid van het project vallen. 

d. Tekort in de projectbegroting: In dit reglement wordt het tekort in de 
projectbegroting 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 een subsidie.  

e. Projectafrekening: Een gedetailleerde staat van alle inkomsten en 
uitgaven die onder verantwoordelijkheid van het project vallen. 

f. Tekort in de projectafrekening: In dit reglement wordt het tekort in de 
projectafrekening berekend door de werkelijke inkomsten van het project 
(exclusief provinciale subsidie) af te trekken van de werkelijke uitgaven 
van het project en dit na aftrek van de uitgaven en inkomsten die niet 
aanvaard worden voor een subsidie. 

  
Artikel 3. - Voorwaarden voor het project 

a. Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet voldaan worden aan 
volgende formele criteria: 
i. Het project dient plaats te vinden in de provincie Antwerpen of in 

samenwerking met de provincie Antwerpen. 
ii. Er dient een tekort in de projectbegroting geraamd te zijn. 
iv. De subsidietrekker dient, vanaf de toekenning van de subsidie, op 

duidelijke wijze en in redelijke verhouding met andere 
ondersteunende overheden/sponsors, de provincie Antwerpen te 
vermelden als ondersteunende overheid. Project-gerelateerde 
persinitiatieven worden vooraf met de provincie Antwerpen 
afgesproken. Grotere of door de provincie Antwerpen ondersteunde 
publicaties worden voorzien van een provinciaal voorwoord of 
evenwaardig. 

v. De provincie Antwerpen neemt initiatieven met betrekking tot 
communicatie over de gesubsidieerde projecten. De subsidietrekker 
van het project werkt hieraan mee. 

vi. De subsidietrekker dient door de provincie Antwerpen aangeduide 
personen toe te laten om ter plaatse na te gaan of het project 
plaatsvindt zoals voorgesteld bij de aanvraag en hun toegang te 
verlenen tot alle documenten en informatie die zij daartoe 
noodzakelijk achten. 

viii. Het project zorgt voor een concrete vermindering van de 
broeikasgasuitstoot op het grondgebied van de provincie 
Antwerpen.  

ix. Het project is duurzaam in al zijn facetten conform de definitie van 
duurzaamheid volgens VN-commissie Brundtland. 

x. Termijn van uitvoering: de subsidietrekker verbindt er zich toe de 
uitvoering van het project afgerond en gerapporteerd te hebben op 
31 augustus van het jaar na betekening van de toekenning van de 
subsidie. 

xi. Indien van toepassing kan het project een goedgekeurde vergunning 
en bewijs van andere toegezegde cofinanciering voorleggen. 
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xii. Eenzelfde inhoudelijk project kan slechts één keer ingediend worden 
door dezelfde subsidietrekker.  

xiii. Voor elke subsidietrekker komt per jaar maximaal één project in 
aanmerking voor subsidiëring.  

xiv. Het project wordt uitgevoerd conform het aanvraagdossier 
goedgekeurd door de provincie Antwerpen. 

xv. De provincie Antwerpen en alle partijen die betrokken zijn bij de 
uitvoering van een project, beschikken over het gebruiksrecht van 
alle projectresultaten, met inbegrip van de mogelijkheid tot 
reproductie, distributie en adaptatie, evenals het recht om afgeleide 
projecten te ontwikkelen. De subsidietrekker brengt alle partijen op 
de hoogte van deze bepaling. 

xvi. Indien de projectresultaten in andere besturen of organisaties 
worden gebruikt of voortgezet, wordt op alle campagnemateriaal 
minimaal het provinciaal logo en ‘ontwikkeld met steun van de 
provincie Antwerpen’ vermeld. 

xvii. Loon, werkings- en investeringskosten worden als subsidiabele 
uitgaven beschouwd indien deze aan volgende cumulatieve 
voorwaarden voldoen: 

• Rechtstreeks toe te wijzen zijn aan het project; 
• Ontstaan zijn gedurende de projectperiode; 
• Noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het project; 
• Effectief gemaakt zijn door de begunstigde van de 

subsidie, opgenomen zijn in de boekhouding, 
geïdentificeerd en controleerbaar zijn. 

• De loonkost wordt niet voorzien voor personeel van 
lokale overheden  
  

Volgende loonkosten van eigen personeel, ook tijdelijk, worden als  
subsidiabele uitgaven beschouwd: 

• Brutoloon (enkel de kosten die niet door andere 
overheden worden gesubsidieerd) 

• Werkgeversbijdrage; 
• eindejaarspremie, vakantiegeld. 

  
Reis- en verblijfsvergoedingen, vergoeding woon-werkverkeer, 
verplichte verzekeringen en (medische) controles, en andere dan 
onder het eerste en tweede lid opgesomde kosten behoren niet tot 
de subsidiabele loon- of werkingskosten. 
  

b. Er zal bij de beoordeling van het dossier rekening gehouden worden met 
volgende inhoudelijke criteria: 
i. 60 punten: Inschatting grootte van de directe vermindering 

broeikasuitstoot na uitvoering van het project.  
• Dit wordt beoordeeld relatief t.o.v. volledige 

projectbudget zoals ingediend in de projectbegroting en 
de verhouding daarvan tot de totale kostprijs van het 
project. (inclusief loonkosten) (50 punten) 

• In het dossier moet duidelijk aangegeven worden hoe 
groot de garantie is dat de ingeschatte (jaarlijkse) 
reductie van broeikasgasuitstoot gerealiseerd kan 
worden. (10 punten) 
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ii. 20 punten: Het ingediend project heeft een sociaal karakter: dit wil 
zeggen dat het project kansengroepen als (deel)doelpubliek wil 
bereiken, of voor de uitwerking samenwerkt met kansengroepen 
(bijvoorbeeld sociale economie). De inspanningen geleverd in het 
project behalen een effect bij de gekozen kansengroep op gebied 
van duurzaamheid. (20 punten) 

iii. 10 punten: Communicatieplan en aanpak voor het bereiken van het 
doelpubliek. 

iv. 10 punten: Samenwerking met verschillende partners.  
  

c. Dossiers die volledig verklaard zijn en die voldoen aan de formele criteria 
worden voorgelegd aan een jury, samengesteld uit minstens 
2 vertegenwoordigers van de dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid 
van de provincie Antwerpen en minstens 1 externe expert. De jury 
beoordeelt de projecten op basis van dit reglement.  
  

d. De ingediende projectaanvragen worden geselecteerd op basis van het 
aantal punten dat behaald werd bij de beoordelingscriteria en 
deelcriteria. Voor elk (deel)criterium (uitgezonderd criterium iv) moet 
minstens de helft van de punten behaald worden om in aanmerking te 
komen voor de subsidie. Indien de beschikbare financiële middelen 
ontoereikend zijn om alle aanvaarde projecten te subsidiëren, zal de jury 
de projecten rangschikken op basis van de punten. Deze rangschikking 
zal bepalen welke projecten gesubsidieerd worden. De jury kan enkel 
projecten goedkeuren die in regel zijn met de voorwaarden gesteld in dit 
subsidiereglement. De jury kan voorwaarden opleggen waarmee de 
subsidietrekker rekening moet houden bij uitvoering van de projecten die 
subsidie ontvangen. De jury kan projectindicatoren opleggen waarop het 
project geëvalueerd zal worden. Deze indicatoren worden ter 
goedkeuring voorgelegd aan de subsidietrekker. 
  

e. Gelijke kansen en duurzaamheidsclausule: 
§1. De provincie Antwerpen bestrijdt discriminatie en bevordert gelijke 
kansen en rechten voor alle burgers. Bovendien hecht de provincie groot 
belang aan duurzaamheid. Daarom kan je bij ons pas een subsidie 
aanvragen na aanvaarding van onderstaande clausule. 
§2. De aanvrager 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, toegankelijkheid en sociale 
economie. De criteria en inspiratie hiervoor staan in de gidsen ‘duurzame 
aankopen’ en ‘duurzame evenementen’ op www.provincieantwerpen.be.  
§3. Als de aanvrager tegen deze clausule handelt, kan de provincie de 
subsidie weigeren of terugvorderen. De provincie kan ook melding 
maken bij het Interfederaal Gelijkekansencentrum.  

 
Artikel 4. - Aanvraag 
Aanvragen voor deze subsidie kunnen enkel op digitale wijze ingediend 
worden. Alle nodige informatie en documenten vindt u op 
www.provincieantwerpen.be (zoekfunctie: Klimaatsubsidies). 
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De aanvraag moet uiterlijk voor 15 oktober (jaar x) worden ingediend om in 
aanmerking te komen voor een projectsubsidie (in jaar x+1). 
  
Onvolledige dossiers worden niet in aanmerking genomen.  
  
Het aanvraagdossier bestaat uit: 

a. Het ingevulde aanvraagformulier ondertekend volgens de bepalingen 
gesteld in artikel 9. 

b. Goedgekeurde vergunning (enkel bij vergunningsplichtige werken). 
c. Een bewijs van toegezegde cofinanciering (enkel bij extra betoelaging 

van het project door een andere partij) en/of een verklaring over het 
aandeel eigen financiering voor het project. 

d. Bij intergemeentelijke samenwerkingsverbanden: een collegebeslissing 
van elke betrokken stad/gemeente die het aangevraagde project steunt. 

De provincie kan steeds bijkomende informatie opvragen over de 
subsidietrekker, zijn werking en zijn financiën.  
  
Artikel 5. - Berekening van de subsidie 

a. De deputatie bepaalt het bedrag van de subsidie binnen de perken van 
het goedgekeurde budget van de provincie Antwerpen rekening houdend 
met de criteria vooropgesteld in artikel 3.  

b. De subsidie bedraagt (maximaal) 80% van het totaal van de uitgaven in 
de projectbegroting. 

c. De subsidie per project bedraagt maximaal 75.000 EUR. 
d. 50% van het toegekende bedrag wordt als terugvorderbaar voorschot 

uitbetaald bij de toekenning van de subsidie. 
e.   

Totaal van de uitgaven in 
de projectbegroting  

Subsidiepercentage (op het totaal van de 
uitgaven in de projectbegroting) 

>=10.000 EUR Maximaal 80% 
Maximaal subsidiebedrag per project: 75.000 EUR 

  
Artikel 6. - Evaluatiedossier 
Het saldo van de subsidie zal worden uitbetaald na inzending en beoordeling 
van een evaluatiedossier betreffende het project. Het evaluatiedossier dient 
ten laatste op 31 augustus van het jaar volgend op de toekenning van de 
projectsubsidie digitaal te worden bezorgd. Alle nodige informatie en 
documenten vindt u op www.provincieantwerpen.be (zoekfunctie: 
Klimaatsubsidies). 
² 

a. Het evaluatiedossier bestaat uit: 
i. Een projectafrekening met bijbehorende bewijsstukken, ondertekend 

volgens de bepalingen van artikel 9.  
ii. Het ingevulde evaluatieformulier met projectindicatoren ondertekend 

volgens de bepalingen gesteld in artikel 9. Het evaluatieformulier is 
te verkrijgen via www.provincieantwerpen.be (zoekfunctie: 
Klimaatsubsidies). 

  
Artikel 7. - Betaling en afrekening van de subsidie 

a. De uitbetaalde subsidie zal nooit meer zijn dan het toegekende bedrag.  
b. De uitbetaalde subsidie kan bovendien nooit hoger zijn dan het tekort in 

de projectafrekening. 
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c. Voor de aanvrager is cumulatie van steun mogelijk ongeacht of de steun 
komt uit lokale, regionale, nationale of communautaire bronnen (zolang 
het bewijs toegezegde cofinanciering toegevoegd wordt, zie artikel 4). 
Indien de aanvrager dergelijke gecumuleerde steun aanvraagt op basis 
van dit reglement en als het gaat om dezelfde in aanmerking komende 
kosten, kan de totale steunintensiteit niet meer dan 100% van de kosten 
zijn. 

d. Bij niet-naleving van de voorwaarden genoemd in artikel 3 en 4 of bij 
onjuiste, onvolledige of laattijdige dossiers, zal de provincie Antwerpen 
overgaan tot de gehele of gedeeltelijke terugvordering van uitbetaalde 
subsidiebedragen. 

  
Artikel 8. – Betwisting 
Betwistingen na beslissing betreffende dit reglement, de toepassing ervan 
evenals alle onvoorziene gevallen worden desgevallend éénmalig voor 
heroverweging voorgelegd aan de deputatie mits duidelijke motivatie en het 
aanbrengen van nieuwe elementen in het dossier. 
  
Artikel 9. - Algemene bepalingen 

a. De documenten moeten steeds ondertekend worden door de daartoe 
bevoegde persoon: 
i. Voor subsidies tot en met 24.789,35 EUR volstaat de handtekening 

met naam en functie. 
ii. Voor subsidies boven 24.789,35 EUR is een bewijs vereist waaruit 

blijkt dat de ondertekenaar gemachtigd is de organisatie in rechte 
te vertegenwoordigen. Meestal zijn dit de statuten van de 
organisatie (niet voor publieke rechtspersonen), indien de 
ondertekenaar hierin wordt aangeduid. Mocht deze hier niet in 
worden vernoemd, is er een aparte machtiging vereist. 

  
Artikel 10. - Wettelijk kader 
De aanvraag wordt behandeld overeenkomstig de bepalingen in: 

a. De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning 
en op de aanwending van sommige toelagen. 

b. Het provinciaal reglement van 16 december 2010 betreffende de 
subsidiëringen en het toestaan van reservevorming door 
subsidietrekkers.  

  
Dit reglement is van kracht vanaf 1 mei 2017. 

 
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 6 april 2017. 
 

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

BESLUIT: 
Enig artikel:  
Goedgekeurd wordt het voorgebrachte subsidiereglement ‘klimaatsubsidies 
provincie Antwerpen’. 
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VOORZITTER.- Mevrouw Van Cleemput heeft het woord. 
 
Mevrouw VAN CLEEMPUT.- Wij gaan ons op dit punt onthouden. Niet omdat wij tegen het 
project van de klimaatsubsidies zijn, we vinden ook dat er hele mooie projecten uiteindelijk 
al geselecteerd worden, maar wel omdat we het gemiste kans vinden om bij de herziening 
van dit reglement nog meer herzieningen op te nemen. Wij vinden herzieningen ook niet 
allemaal juist. 
 
 
VOORZITTER.- De heer Röttger heeft het woord. 
 
De heer RÖTTGER, gedeputeerde.- Voorzitter, geen probleem, maar dan stel ik voor dat 
diegenen die herzieningen willen amendementen indienen. Anders kan ik dat natuurlijk niet 
weten. 
 
 
Mevrouw VAN CLEEMPUT.- Dan zouden we wellicht het debat van vorig jaar herdoen, en 
dat zagen we nu ook weer niet zitten om ons werk daarin te gaan steken. 
 
 
De heer RÖTTGER, gedeputeerde.- Dank u, collega. 
 
 
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. 
62 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
57 leden hebben ja gestemd; 
 5 leden hebben zich onthouden. 
 
Goedgekeurd met 57 stemmen ja, bij 5 onthoudingen. 
 
 

Nr. 11/3 van de agenda 
 

Mondiaal Beleid. Budget 2017. Artikel 160/64010126 
'subsidiëring van ontwikkelingssamenwerking'. 

Subsidie voor noodhulp in Syrië 2017. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

 
Op 26 januari 2017 keurde de raad de geraamde aanwending van het 
subsidiekrediet van de Dienst Mondiaal Beleid goed. Hierin werd geen bedrag voor 
noodhulp voorzien. 
 
Op 24 januari 2017 kreeg de Dienst Mondiaal Beleid een noodhulpvraag van de ngo 
Tearfund vzw voor ‘Winterhulp voor 183 Syrische families die te maken hebben met 
het aanhoudende conflict in Syrië’. 
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De burgeroorlog in Syrië is intussen zijn 6de jaar ingegaan en het einde is nog niet 
in zicht. Meer dan de helft van de Syrische bevolking is intussen gevlucht. Ook 
binnen Syrië zelf vonden volksverhuizingen plaats. 
Van de 6.1 miljoen mensen die in het land zelf ontheemd zijn, zitten velen zonder 
gepaste kleding en wonen in onbereikbare schuilplaatsen waar ze kwetsbaar zijn 
voor de natte en koude weersomstandigheden. Deze groep van mensen hebben 
nood aan brandstof zodat ze hun woning kunnen verwarmen, warme kleding, 
weerbestendige schuilplaatsen en winterspullen zoals dekens en kachels. Deze 
benodigdheden zijn van essentieel belang om de winter te kunnen overleven in de 
vaak primitieve huisvesting of niet officieel geregistreerde nederzettingen waarin 
ontheemden over het hele land zich bevinden. 
 
Met het gevraagde bedrag van 25.000 EUR zal aan 183 gezinnen (1100 personen) 
kleding, dekens, een kachel en brandstof gegeven worden. Dit als aanvulling op de 
reeds aanwezige voedselhulp. 
 
Daar er geen budget voor noodhulpaanvragen is voorzien, zal een budgetwijziging 
worden voorgelegd in de provincieraad van juni om het subsidiekrediet van de 
Dienst Mondiaal Beleid aan te vullen met 25.000 EUR voor dit project. Er is 
momenteel voldoende budget beschikbaar op het krediet van de dienst Mondiaal 
Beleid om deze periode te overbruggen en aldus de uitbetaling na goedkeuring op 
te starten. 
 
Aan de raad wordt gevraagd om deze subsidie goed te keuren. 
 
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 30 maart 2017. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 
Gelet op artikel 43 van het provinciedecreet; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 

BESLUIT: 
Enig artikel: 
De provincieraad stemt in met een subsidie van 25.000 EUR voor ‘Noodhulp aan 
Syrië in 2017’ via Tearfund vzw. 
 
 
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. 
63 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
63 leden hebben ja gestemd. 
 
Goedgekeurd met 63 stemmen ja. 
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12. Waterbeleid 
 
VOORZITTER.- Ik stel voor de agendapunten 12/1 tot en met 12/3 met één stemming af 
te handelen. De raad stemt ermee in. 
 

Nr. 12/1 van de agenda 
 

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

Uitvoering-Herprofilering Laarbeek nr. S.07 en verlegging 
Burchtse Scheibeek  S.07.1, te Zwijndrecht en Antwerpen, 

deel 1 herprofilering Laarbeek. 
Verrekening 1. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 
 
Uw raad keurde op 26 november 2015 het bestek DWPR-2012-0006-UI01-OVHO01 
en de wijze van gunnen goed voor Uitvoering-Herprofilering Laarbeek nr. S.07 en 
verlegging Burchtse Scheibeek  S.07.1, te Zwijndrecht en Antwerpen, deel 1 
herprofilering Laarbeek. 
 
In zitting van 17 maart 2016 werd deze opdracht door de deputatie gegund aan 
nv Heyrman-De Roeck uit Beveren-Waas voor een bedrag van 167 896,38 EUR, 
btw inbegrepen. 
 
Door de dienst Integraal Waterbeleid werd verrekening 1 opgemaakt voor een 
bedrag van 61 000,18 EUR, btw inbegrepen. 
 
Deze opgelegde werken waren niet opgenomen in de oorspronkelijke opdracht, en 
dienen dus voorzien te worden in deze verrekening. 
 
Verantwoording 
Tijdens de uitvoering bleek dat er meerwerken met nieuwe posten nodig waren om 
het project tot een goed einde te kunnen brengen. Zo bleek onder de te 
verwijderen betonnen profielen een aanzienlijke hoeveelheid geotextiel en 
plastiekfolie aanwezig te zijn, die moest verwijderd worden. Verder dienden een 
aantal uitstroomconstructies bijkomend gefundeerd te worden. Bij het verdiepen 
van de waterloop bleken immers een aantal bestaande lozingsconstructies niet 
voldoende gefundeerd te zijn om na de werken zeker stabiel te kunnen blijven. 
Uiteindelijk dienden 19 nieuwe posten voorzien te worden, waarvoor een offerte 
werd gevraagd aan Heyrman-De Roeck NV.  
 
Nieuwe posten 
Post OP1: de geotextiel en plastiekfolie die aanwezig bleek onder de betonnen 
profielen moest handmatig verwijderd worden. 
Post OP2: het geotextiel en de plastiekfolie zijn een afzonderlijke afvalfractie, die 
op de geëigende manier moet verwijderd worden. 
Post OP3: er stonden in de werfzone twee meerstammige wilgen, waarvan de 
boomstronken zo groot waren, dat ze niet ingedeeld konden worden volgens de 
voorziene afmetingen van het bestek. Voor het volledige vellen daarvan werd deze 
nieuwe post voorzien.  
Post OP4: Er werd een gesloten buis gevonden die verwijderd moest worden. 
Post OP5: De twee stronken uit post OP3 moesten ook verwijderd worden. 
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Post OP6: Er moest een bestaande leiding verlengd worden om nog te kunnen 
afwateren. 
Post OP7: post voor de langere, dikkere perkoenpalen 
Post OP8: levering en plaatsing van biodegradeerbare kokosmat om de oever te 
beschermen zo lang die nog niet ingegroeid is. Door de vertraging ten gevolge van 
de meerwerken door de onstabiele zandlaag, was het niet meer mogelijk om de 
oevers tijdig in te zaaien. Daarom werd gekozen om de oever bijkomend te 
beschermen tegen hevige neerslag met een kokosmat. 
Post OP9: Aan het RWZI van Aquafin bleek de uitloopconstructie onvoldoende diep 
gefundeerd. Een bijkomende bescherming was nodig om te vermijden dat die 
constructies later zouden verzakken. Om die bescherming goed te kunnen 
aanwerken, waren een aantal handelingen nodig zoals het inzagen van de 
bestaande beton. 
Post OP10: Het verwijderen van de ingezaagde beton uit post OP9 diende te 
gebeuren met een kraan met lange arm van op de tegenoverliggende oever. 
Post OP11: Voor de uitbraak uit post OP9 was een specifieke breekhamer nodig. 
Post OP12: De tweede onvoldoende diep gefundeerde Aquafin-constructie is een 
meer stroomafwaarts gelegen overstort. Dit overstort is kleiner en kon met een 
eiken damwand beschermd worden in plaats van met duurdere schanskorven te 
moeten werken. Post OP12 omvat de levering van de damwand. 
Post OP13: plaatsing van de damwand uit post OP12. 
Post OP14: leveren en plaatsen van beton voor werken aan de twee 
uitloopconstructies van Aquafin. 
Post OP15: leveren en plaatsen van wapening en chemische verankering voor 
RWZI-uitloop uit post OP9. 
Post OP16: Opbraak van betonnen plaatjes op rechter oever die de werken 
hinderden. 
Post OP17: prijs voor aankoop en stockage van kokosrollen zonder plaatsing. 
Post OP18: extra grondverzet voor de plaatsing van de funderingskorf die nodig 
was voor het aangepaste ontwerp. 
Post OP19: Leveren en plaatsen van een afsluiting. 
 
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 61 000,18 EUR, btw inbegrepen. 
 
De documenten werden bijgevoegd in sindala. 
 
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 6 april 2017. 

 
De provincieraad van Antwerpen, 

 
Gelet op artikel 43 §2 11° van het provinciedecreet; 
 
Gelet op het in de vergadering van 26 november 2015 goedgekeurde bestek voor 
Uitvoering-Herprofilering Laarbeek nr. S.07 en verlegging Burchtse Scheibeek 
S.07.1, te Zwijndrecht en Antwerpen, deel 1 herprofilering Laarbeek.; 
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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, over Uitvoering-Herprofilering Laarbeek nr. S.07 
en verlegging Burchtse Scheibeek  S.07.1, te Zwijndrecht en Antwerpen, deel 1 
herprofilering Laarbeek., opgedragen aan nv Heyrman-De Roeck uit Beveren-Waas 
voor een bedrag van 61 000,18 EUR, btw inbegrepen. 
 
Budgetcode 22610000/20/0319. 
 
 
VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 
 

Nr. 12/2 van de agenda 
 

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

Uitvoering - Retentiezone Trappistenbeek 3.21.4 Zoersel. 
Bestek en keuze van de wijze van gunnen. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 
 
Dit besluit wordt genomen in uitvoering van  
- BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid 
- Actieplan 2017140074: Overhead Departement Leefmilieu 
- Actie 2017170702: Overhead Dienst Integraal Waterbeleid 
 
Aan uw raad wordt een ontwerp voorgelegd, opgemaakt door het studiebureau 
Sweco (voorheen Grontmij), voor het project ‘Uitvoering - Retentiezone 
Trappistenbeek 3.21.4’ te Zoersel. 
 
Het ontwerp omvat het bestek, samen met een gedetailleerde kostenraming met 
bijhorende plannen. 
 
Waar de vier waterlopen Waterstraatseloop, Kleinebeek, Molenbeek en 
Trappistenbeek op korte afstand van elkaar samenvloeien op de grens van Schilde 
en Zoersel, deed zich in het verleden regelmatig wateroverlast voor, oa in de wijk 
Driehoek, de omgeving Kapellenhof en langs de Oude baan.  
 
Een hydraulische studie die uitgevoerd werd in opdracht van de provincie, gaf aan 
dat de aanleg van een retentiezone tussen de Molenbeek en de Trappistenbeek een 
oplossing kon betekenen voor deze problematiek. De aanleg van de retentiezone 
zorgt ervoor dat de wateroverlast ten noorden van de Turnhoutsebaan/Kapellei (in 
de wijk Kapellenhof en aan de Oude baan) zeer sterk afneemt. Door een kleine 
ingreep is het bovendien mogelijk om ook de Waterstraatseloop op dit 
overstromingsgebied aan te sluiten. Bij de recente heraanleg van de 

 89 



PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 

Waterstraat/Raymond Delbekestraat op de grens tussen Schilde en Zoersel werd 
reeds een doorsteek naar het toekomstige overstromingsgebied voorzien.  
 
De zone waar het retentiegebied gepland is, komt nu al in extreme omstandigheden 
onder water en kan daarom als natuurlijk overstromingsgebied aanzien worden. 
Het gebied dient dan ook niet afgegraven te worden. Door enkele bijkomende 
ingrepen, zoals een debietregulerende constructie en een beschermingsdijk, zal de 
bergingscapaciteit van het gebied sterk vergroot worden. 
 
De percelen noodzakelijk voor de aanleg van dit overstromingsgebied werden 
onlangs allemaal verworven zodat de aanvraag voor een omgevingsvergunning en 
de aanbestedingsprocedure kan opgestart worden. 
 
De kosten voor deze opdracht worden geraamd op 449 348,09 EUR, 
btw inbegrepen. 
 
Krediet is voorzien op budgetcode 22610000/20/0319. 
 
Aan uw raad wordt voorgesteld om het ontwerp goed te keuren en als wijze van 
gunnen de open offerteaanvraag vast te stellen. 
 
De documenten zijn bijgevoegd in sindala. 
 
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 6 april 2017. 

 
De provincieraad van Antwerpen, 

 
Overwegende dat het project ‘Uitvoering - Retentiezone Trappistenbeek 3.21.4’ te 
Zoersel noodzakelijk is om wateroverlast langsheen de waterlopen 
Waterstraatseloop, Molenbeek, Trappistenbeek en Kleinebeek te vermijden; 
 
Gelet op artikel 43, §2, 11° van het provinciedecreet; 
 
Gelet op het krediet ingeschreven op budgetcode 22610000/20/0319; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 

BESLUIT: 
Enig artikel: 
Goedgekeurd wordt het ontwerp voor het project ‘Uitvoering - Retentiezone 
Trappistenbeek 3.21.4’ te Zoersel. 
 
Beslist wordt als wijze van gunnen de open offerteaanvraag voor deze opdracht 
vast te stellen. 
  
In de meerjarenbegroting is er voor 2018, 2019 en 2020 telkens een gelijkaardig 
budget voorzien om de huidige aan te besteden opdracht eventueel te kunnen 
herhalen in toepassing van artikel 26 §1, 2° b) van de wet van 15 juni 2006. Bij 
deze herhalingen kan er gewerkt worden met de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking als wijze van gunnen. 
 
 
VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
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Nr. 12/3 van de agenda 
 

Provinciale overheidsopdrachten. 
Toepassing van artikel 43, §2, 11° van het provinciedecreet. 
Uitvoering-Openleggen koker Bergebeek 7.16 Zonderschot. 

Bestek en keuze van de wijze van gunnen. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

 
Dit besluit wordt genomen in uitvoering van  
- BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid 
- Actieplan 2017140074: Overhead Departement Leefmilieu 
- Actie 2017140702: Overhead Dienst Integraal Waterbeleid 
 
Aan uw raad wordt een ontwerp voorgelegd, opgemaakt door de dienst Integraal 
Waterbeleid, voor het project ‘Uitvoering-Openleggen koker Bergebeek 7.16’ te 
Zonderschot (Heist-op-den Berg). 
 
Het ontwerp omvat het bestek, samen met een gedetailleerde kostenraming met 
bijhorende plannen. 
 
Ter hoogte van de Zonderschotsesteenweg in Heist-op-den-Berg is de Bergebeek 
over een lengte van ongeveer 105 meter overwelfd. Deze overwelving wordt 
beschermd door een vuilrooster dat zeer gevoelig is voor verstoppingen. Deze 
rooster dient dan ook zeer frequent gecontroleerd te worden, wat niet alleen 
tijdsintensief is, maar ook vrij kostelijk. De koker loopt deels onder de weg en 
verder voor 95 meter onder de voormalige oprit van een woning en onder de tuin. 
Deze woning had het bij de wateroverlast van september 1998 zwaar te verduren. 
Omdat het quasi onmogelijk was deze woning te beschermen en de woning 
bovendien de mogelijkheid om de waterloop open te leggen hypothekeerde, gaf uw 
raad op 27 september 2012 de goedkeuring voor de aankoop van de woning met 
het oog op de afbraak van de woning en het opleggen van de waterloop. In 2013 
kon de woning aangekocht worden en in 2014 werd de woning ook effectief 
afgebroken.  
 
Op 4 september 2015 werd een opdracht gegund aan het studiebureau Talboom 
voor het opmaken van een ontwerp voor het gedeeltelijk openleggen van de 
overwelving van de Bergebeek. In het ontwerp wordt de koker opengelegd over een 
lengte van ca. 45 m. Hierbij wordt de waterloop voorzien van flauwe oevers zodat 
er maximaal bijkomende ruimte voor water wordt gerealiseerd. Het deel van het 
perceel aan de straatkant wordt – zoals afgesproken met Heist-op-den-Berg - 
tijdelijk ingericht om te kunnen dienen als parkeerzone voor de kleuterschool aan 
de overkant van de straat en voor het nabij gelegen cultureel centrum.  
 
De kosten voor deze opdracht worden geraamd op 109 300,51 EUR. 
 
Krediet is voorzien op budgetcode 22610000/20/0319. 
 
Aan uw raad wordt voorgesteld om het ontwerp goed te keuren en als wijze van 
gunnen de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking vast te 
stellen. 
 
De documenten zijn bijgevoegd in sindala. 
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PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 6 april 2017. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 

Overwegende dat het project ‘Uitvoering-Openleggen koker Bergebeek 7.16’ te 
Zonderschot (Heist-op-den Berg) noodzakelijk is om een oplossing te vinden voor 
de problematische overwelving van de Bergebeek, door het uitbreken van een deel 
van de koker en het creëren van bijkomende ruimte voor water; 
 
Gelet op artikel 43, §2, 11° van het provinciedecreet; 
 
Gelet op het krediet ingeschreven op budgetcode 22610000/20/0319; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 

BESLUIT: 
Enig artikel: 
Goedgekeurd wordt het ontwerp voor het project ‘Uitvoering-Openleggen koker 
Bergebeek 7.16’ te Zonderschot (Heist-op-den Berg). 
 
Beslist wordt als wijze van gunnen de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure 
met bekendmaking voor deze opdracht vast te stellen. 
 
 
VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 
Dan leg ik de punten 12/1 tot en met 12/3 samen voor ter stemming en de stemming is 
geopend. 
 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
63 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
63 leden hebben ja gestemd. 
 
Goedgekeurd met 63 stemmen ja. 
 
 
VOORZITTER.- Dan zijn we al aan het einde van deze zitting. 
Ik dank het opgekomen publiek. 
 
 
De vergadering wordt gesloten om 15.10 uur. 
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