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PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 
__________ 

 
VERGADERING VAN 26 OKTOBER 2017 

__________ 
 

 

De vergadering wordt geopend te 14.34 uur. 

 

Mevrouw de Gouverneur en de heer Provinciegriffier zijn aanwezig. 

 

Tekenden de aanwezigheidslijst: 
 

Mevrouw AVONTROODT Yolande 

Mevrouw BAYRAKTAR Aysel 

De heer BELLENS Peter 

Mevrouw BOCKX Greet 

De heer BOLLEN Ivo 

Mevrouw BOONEN Nicole 

De heer BUNGENEERS Luc 

Mevrouw BWATU NKAYA Annie 

De heer CALUWÉ Ludwig 

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 EL ABOUSSI Oussama 

De heer FEYAERTS Patrick 

De heer GEUDENS Frank 

De heer GEYSEN Kris 

Mevrouw GIELEN Pascale 

De heer GODDEN Jürgen 

De heer GOOSSENS Kris 

Mevrouw GÜLHAN Saadet 

De heer HELSEN Koen 

De heer HENS Werner 

De heer HUIJBRECHTS Jan 

Mevrouw JACQUES Ilse 

De heer JANSSEN Patrick 

De heer JANSSENS Eric 

De heer KERREMANS Koen 
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De heer LEMMENS Luk 

De heer MARCIPONT Daniël 

De heer MEEUS Michel 

De heer MERCKX Kris 

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 

De heer VAN EETVELT Roel 

Mevrouw VAN GOOL Greet 

Mevrouw VAN HAUTEGHEM Marleen 

Mevrouw VAN HOFFELEN Karin 

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 ZANDER Jan 

 

 

Verontschuldigd: Mevrouw Els BAETEN, de heer Bert CORLUY, mevrouw Iefke 

HENDRICKX, mevrouw Inge MICHIELSEN, mevrouw Loes VAN CLEEMPUT, de heer 

Bart VAN HOVE en de heer Tim WILLEKENS. 
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De raad is bijeen in openbare vergadering. 

 

 

Mondelinge vragen 

 

VOORZITTER.- Iedereen welkom op de provincieraad van vandaag. 

 

Vooraleer we starten zou ik de raad een vraag willen stellen. Er is blijkbaar een probleem 

met de parking. De parkings zijn volzet en mevrouw Van Gool is volop aan het zoeken naar 

een parkingplaats. Zij moet een mondelinge vraag stellen die normaal eerst moet gebeuren. 

Kan de raad ermee akkoord gaan dat we al starten met de andere punten, zodat mevrouw 

Van Gool haar vraag later kan stellen. 

 

De vergadering gaat hiermee akkoord. 
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OPENBARE VERGADERING 

 

 

 

 
GRIFFIE 

Departement Mens, Communicatie 
en Organisatie 

 

 

 
De leden van de provincieraad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 datum 9 oktober 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 de 
provincieraad bijeen te roepen op donderdag 26 oktober 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 

 info@provant.be 

 

mailto:info@provant.be
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PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 
VERGADERING VAN 26 OKTOBER 2017 
Agenda 
 

 

OPENBARE VERGADERING 

 

 

0. Provinciale overheid 

 

1e bijkomende agenda 

0/1 Deputatie. Ontslag van de heer Bruno Peeters. Verkiezing nieuwe 

gedeputeerde en eedaflegging. 

 

 

1. Cultuur 

 

1/1 Aanpassing samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Antwerpen 

en de gemeente Bornem. Goedkeuring. 

 

1/2 Aanpassing samenwerkingsovereenkomst 2014-2018 met Villanella vzw. 

Goedkeuring. 

 

1/3 Opzegging samenwerkingsovereenkomsten met 

nominatimsubsidietrekkers. Goedkeuring. 

 

 

2. Ruimtelijke ordening, mobiliteit en intercommunales 

 

2/1 Architectuurarchief. Definitieve aanvaarding van de schenkingen. 

Goedkeuring. 

 

2/2 F11: Fietsostrade Antwerpen-Lier – aanbestedingsdossier segment 2&3: 

ontwerpplannen, bestek, raming, en gunningswijze. Goedkeuring. 

 

2/3 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging CIPAL. Ontwerp van 

statutenwijzigingen. Goedkeuring. 

 

 

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. 

 

 

4. Financiën en logistiek 

 

4/1 Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing artikel 43 §2 11° van het 

provinciedecreet. Leveren en plaatsen van het meubilair voor de inrichting 
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van het nieuwe Provinciehuis. Plaatsen opdracht, gunningswijze en 

selectieleidraad. Goedkeuring. 

 

4/2 Provinciale overheidsopdrachten. Antwerpen. Gebouw Kronenburgstraat. 

Vernieuwen van de brandmeldinstallatie. Ontwerp. Goedkeuring. 

 

4/3 Provinciale overheidsopdrachten. Lille. Doortrekkersterrein Lille. Inrichten 

van een terrein voor woonwagenbewoners. Rooien van bomen. 

Buitenaanleg en beplantingen. Bouwwerken en technieken. Aansluiting op 

de nutsvoorzieningen. Ontwerpen. Goedkeuring. 

 

4/4 Vastgoed. Geel en Mol. Fietsostrade Herentals-Balen. fase 2. deelprojecten 

11 en 12. Aankopen. Goedkeuring. 

 

4/5 Vastgoed. Fietspad Herentals-Westerlo-Olen. Overdracht gedeelte fietspad 

aan de stad Herentals. Goedkeuring. 

 

4/6 Vastgoed. Herentals. Plassendonkse Loop (A.7.10.26). Vraag Engie. Recht 

van overhang. Goedkeuring. 

 

4/7 Vastgoed. Herselt. Provinciaal groendomein Hertberg. Aankoop 

weekendverblijven. Fase 5. Vierde reeks aankopen. Goedkeuring. 

 

4/8 Vastgoed. Nijlen - Provinciaal groendomein Kesselse Heide - Nijlen - 

Kesselse Heide. Aankoop perceel grond jegens de consoorten Nikolay. 

Goedkeuring. 

 

4/9 Vastgoed. Ranst. Vrieselhof. Aankoop gronden De Meutter. Goedkeuring. 

 

4/10 Vastgoed. Schelle. Bebossingsproject 'Berrenheibos'. Aankoop gronden. 

Goedkeuring 

 

4/11 Vastgoed. Wommelgem - Pietingloop (A.3.17.4). Overdracht gemeentelijk 

retentiebekken aan de Provincie Antwerpen. Goedkeuring. 

 

 

1e bijkomende agenda 

4/12 Voorstel tot het uitvoeren van een audit met betrekking tot de wijze van 

innen van de achterstallige provinciebelastingen, ingediend door Jan 

Huijbrechts (Vlaams Belang). Goedkeuring. 

 

 

2e bijkomende agenda 

4/13 Voorstel in verband met de vergroening van het wagenpark van het 

provinciebestuur, inclusief APB’s en EVAP’s, ingediend door Karin Van 

Hoffelen (Groen). Goedkeuring. 
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5. Onderwijs en jeugd 

 

 
6. Energie, communicatie en ICT 

 

 
7. Recreatie, sport en toerisme 

 

 
8. Personeel, organisatieontwikkeling en veiligheid 

 

8/1 Provinciepersoneel. Aansluiting collectieve verzekering hospitalisatie van 

de GSD. Goedkeuring. 

 

 

9. Welzijn 

 

9/1 Budget 2017. Herverdeling van het krediet onder 

2017/64900000/21/0629: Subsidies met betrekking tot wonen 

(N/R)/Overig woonbeleid. Goedkeuring. 

 

 

1e bijkomende agenda 

9/2 Wonen. Wijziging vertegenwoordiging provincie Antwerpen binnen de 

sociale huisvestingsmaatschappij Woonpunt Mechelen. Goedkeuring. 

 

 

10. Europa, plattelandsbeleid en sociale economie 

 

10/1 Budget 2017/64900000/21/0550 - Verdeelkrediet inclusieve economie 

(V)/Werkgelegenheid. Project Landschapsdokters. Subsidie 2017. 

Goedkeuring. 

 

10/2 Budget 2017. Exploitatiebudget - Beleidsdomein Welzijn, Economie en 

Plattelandsbeleid. Budgetsleutel 0550/64900000. Subsidiëring projecten in 

de sociale economie. Goedkeuring. 

 

 

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. Machtigingskrediet 0390/64900000. Toegestane subsidies. 

Subsidies aan Regionale Landschappen & Bosgroepen. Aanwending 

krediet. Goedkeuring. 

 

11/3 Budget 2017. Machtigingskrediet 0390/64900000. Toegestane subsidies. 

Subsidie ter ondersteuning van de werking van vogelopvangcentra in de 

provincie Antwerpen. Aanwending krediet. Goedkeuring. 
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12. Waterbeleid 

 

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

het provinciedecreet. Uitvoering-Herinrichting Bossenloop 9.14 Turnhout. 

Bestek en keuze van de wijze van gunnen. Goedkeuring. 

 

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

het provinciedecreet. Manuele onderhoudswerken en exotenbestrijding in 

provinciale waterlopen en omliggende vallei/overstromingsgebieden - 

dienstjaar 2018-2019. Bestek en wijze van gunnen. Goedkeuring. 

 

 

13. Moties 

 
 
14. Interpellaties 

 
 
15. BESLOTEN VERGADERING 

 

15/1 Benoeming gecoöpteerde bestuurders De Museumstichting SON. 

Goedkeuring. 
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0. Provinciale overheid 

 

Nr. 0/1 van de agenda 

 

Deputatie. Ontslag van de heer Bruno Peeters. 

Verkiezing nieuwe gedeputeerde en eedaflegging. 

Verslag 

 

 

VOORZITTER.- We hebben het ontslag ontvangen van de heer Bruno Peeters als 

gedeputeerde, met ingang van vandaag. Volgens de bepaling van artikel 49 van het 

provinciedecreet heeft hij dit ontslag schriftelijk aan mij meegedeeld met brief van 

10 oktober 2017. 

Mijnheer de griffier, mag ik u vragen om mij de akte van voordracht van zijn kandidaat-

opvolger te overhandigen. 

Dat is allemaal al nagekeken. Als er mensen zijn die dat straks nog willen controleren 

kunnen dat hier bij ons doen. 

 

Ik stel vast dat in deze akte van voordracht de heer Jan De Haes wordt voorgedragen als 

kandidaat-opvolger. In de akte is er geen einddatum van dit mandaat opgenomen.  

Om ontvankelijk te zijn, moet de akte getekend zijn door een meerderheid van de 

voltallige provincieraad, alsook door een meerderheid van de raadsleden die op dezelfde 

lijst is verkozen als de voorgedragen kandidaat.  

Ik stel vast dat aan de vereiste dubbele meerderheid is voldaan met 39 van de 

72 raadsleden, en 23 van de 27 raadsleden van de N-VA-fractie die de akte hebben 

ondertekend. 

Ik kan dan ook concluderen dat de akte ontvankelijk is. Bijgevolg is de heer Jan De Haes 

verkozen tot gedeputeerde. Volgens de voordrachtakte zal hij ook de rangorde innemen 

van zijn voorganger, gedeputeerde Bruno Peeters. 

 

Dan kunnen we nu overgaan tot de eedaflegging. De eedformule in het provinciedecreet 

luidt als volgt: “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.” 

 

Mijnheer De Haes, mag ik u vragen recht te staan, de rechterhand te heffen en te zeggen: 

“Ik zweer het”, en u mag de tekst ook nog herhalen. 

 

 

De heer DE HAES legt zijn eed af en zweert de verplichtingen van zijn mandaat trouw na 

te komen. 

 

Applaus 
 

 

VOORZITTER.- Proficiat, mijnheer De Haes, en heel veel succes in het komende jaar, en 

misschien hopelijk nadien ook nog. 

Ik wil ook langs deze weg namens gans de provincieraad Bruno bedanken voor zijn inzet 

voor de provincie. In moeilijke omstandigheden heeft Bruno heel wat dossiers tot een goed 
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eind gebracht. Hij heeft ook heel wat uren besteed ten voordele van de inwoners en 

verenigingen van onze provincie. 

Bruno, het siert u om op dit moment een stap terug te zetten, en dit om uw echtgenote en 

familie de nodige steun te geven die ze verdienen. 

Geniet van uw pensioen, maar geniet vooral van jullie beiden. 

Nogmaals, bedankt Bruno! 

 

Applaus 
 

 

VOORZITTER.- Dan geef ik graag het woord aan gedeputeerde De Haes. 

 

De heer DE HAES, gedeputeerde.- Dit was niet echt voorzien. 

Bedankt voor het vertrouwen in ieder geval. 

Wij zijn bijna aan het einde van een legislatuur. Dat zal betekenen dat ik heel snel moet 

inwerken. Maar ik heb een goede voorganger. Ik wordt ook goed gebriefd. Ik beloof van 

heel snel alles op te rapen en ermee aan de slag te gaan. 

Ik heb al veel proficiat gekregen, maar eigenlijk is die proficiat nog niet voor mij maar 

voor Bruno bedoeld. Dat wil ik zeker herhalen: dank u wel, Bruno! 

 

Applaus 
 

 

VOORZTTER.- Dan is er ook voor u, gedeputeerde, een opvolger voorzien als fractieleider. 

 

 

De heer DE HAES, gedeputeerde.- Wij hebben op de fractievergadering zonet besloten, 

omdat ik als fractieleider inderdaad ontslag neem, om Mireille Colson als fractieleider aan 

te duiden. 

 

Applaus 
 

 

VOORZITTER.- De heer Vandendriessche heeft het woord. 

 

De heer VANDENDRIESSCHE.- Er is ook een wijziging in de Groen-fractie. Loes Van 

Cleemput zal wegens professionele en familiale redenen haar fractieleiderschap 

stopzetten.  

Ik zal dat vanaf nu voortaan waarnemen. 

 

 

VOORZITTER.- Dank u wel, mijnheer Vandendriessche, en uiteraard ook proficiat. 

 

Applaus 
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VOORZITTER.- Ondertussen is mevrouw Van Gool binnengekomen en heeft ze haar wagen 

kunnen parkeren. Met de fiets was het misschien makkelijker geweest om een 

parkeerplaats te zoeken. 

Maar ik geef toch graag aan u het woord. 

 
Mondelinge vraag van Greet Van Gool over de European Disability Card - 

erkenning door de provinciale instellingen en diensten. 

 

Mevrouw VAN GOOL.- Dank u, voorzitter. 

Met de fiets zou voor mij iets gevaarlijker zijn, want ik ben er al een paar keer mee 

gevallen en dat komt niet altijd even goed. 

 

Ik had een vraag willen stellen over de toepassing van de European Disability Card. Dat is 

een kaart die vorige week donderdag officieel gelanceerd is in Brussel. De European 

Disability Card is een kaart waar personen met een handicap, of waarmee iemand kan 

aantonen dat hij of zij een handicap heeft of erkend is als persoon met een handicap, en op 

die manier dan ook bepaalde kortingen kan krijgen of van bepaalde voordelen kan genieten. 

Die voordelen zijn voorlopig beperkt tot de sectoren sport, vrije tijd en cultuur. Dat zijn 

domeinen waarin ook onze provincie actief is. 

 

Het is niet de bedoeling van de kaart om extra voordelen toe te kennen. Het is wel de 

bedoeling om het voor personen die een handicap hebben gemakkelijker te maken om te 

bewijzen dat zij een handicap hebben. Het is daarom ook van belang dat zoveel mogelijk 

instellingen, die actief zijn in de domeinen sport, vrije tijd en cultuur, die kaart zouden 

erkennen. Men kan zich daarvoor aanmelden op de website van de FOD Sociale Zekerheid. 

 

Het Sportpaleis neemt alvast deel aan dit initiatief. Er was trouwens een van de 

beheerders van het Sportpaleis aanwezig op de conferentie waarmee de kaart gelanceerd 

werd. Dus daar zal de kaart erkend worden, en de vertegenwoordiger heeft daar ook de 

voordelen toegekend en de maatregelen die het Sportpaleis neemt ten aanzien van 

personen met een handicap. 

Idealiter zou de kaart erkend moeten worden door alle instellingen die vanuit de provincie 

ondersteund worden, en zou er ook hier in onze provincie ruime publiciteit aan verleend 

moeten worden. 

 

Ik had dan ook graag van alle leden van de deputatie vernomen of zij bereid zijn om de 

kaart te laten erkennen in de diensten en instellingen die onder hun bevoegdheid vallen, en 

ook om er de nodige publiciteit en promotie rond te voeren. Ik kijk dan in het bijzonder 

een beetje naar gedeputeerde Bellens voor bijvoorbeeld de bewoners van het Gielsbos, dat 

er ook daar kennis aan zou gegeven worden. 

 

 

VOORZITTER.- De heer De Haes heeft het woord. 
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De heer DE HAES, gedeputeerde.- Dank u voor de vraag, mevrouw Van Gool. 

Zoals u weet is ‘vrije tijd voor iedereen’ een speerpunt van het beleid. In de prioritaire 

beleidsdoelstellingen Vrije Tijd wordt dit als volgt geformuleerd: “We ontwikkelen en 

promoten een laagdrempelig, kwaliteitsvol en bovenlokaal vrijetijdsaanbod.” 

 

Dat betekent concreet dat we inzetten op een breed gelijke kansenbeleid, naast armoede, 

beperking, herkomst, leeftijd. Dat vertaalt zich in vele acties, zowel bij de groen- en 

recreatiedomeinen, als in cultuurhuis De Warande. 

 

Zo hanteren we bijvoorbeeld een democratisch prijzenbeleid waarbij de toegang tot de 

meeste provinciale domeinen gratis of heel goedkoop is. Houders van een vrijetijdspas 

krijgen bovendien extra korting. We werken ook samen met het Steunpunt 

Vakantieparticipatie en het Fonds voor Vrijetijdsparticipatie. Bovendien kunnen 

begeleiders van mensen met een beperking gratis toegang in de meeste provinciale 

instellingen krijgen. Daarnaast is de toegankelijkheid van gebouwen/infrastructuur een 

standaard-vereiste. Zo voorzien we bijvoorbeeld speeltuigen die toegankelijk zijn voor 

kinderen met een rolstoel, bijvoorbeeld de waterspeelplaats in het Zilvermeer, Hof van 

Leysen, en De Schorre. Er is ook in het zwembad De Nekker een verstelbare bodem, en een 

lift voor rolstoelgebruikers en zijn er in het Zilvermeer 100 % toegankelijke bungalows. In 

de Warande worden momenteel speciale plaatsen voorbehouden voor mensen in een 

rolstoel, met prijskorting én, en dat is niet onbelangrijk, korting voor begeleiders. Er is een 

ringleiding aanwezig in de Schouwburg voor doven en slechthorenden en er worden voor 

blinden en mensen met autisme aangepaste uitstappen aangeboden. 

 

Ik denk, mevrouw Van Gool, dat die voorbeelden al aantonen dat uw suggestie lijkt te 

passen binnen het al bestaande provinciale vrijetijdsbeleid. Het is onze bedoeling om dan 

ook te bekijken om de European Disability Card te erkennen en onderzoeken of dit 

haalbaar is, en indien ja, welke voordelen de provinciale instellingen kunnen toekennen op 

vertoon van deze kaart en welke publiciteit we hierrond kunnen voeren. Want als je daar 

geen publiciteit voor maakt heeft dat ook geen zin. Het is ook ons engagement om, als 

indien beslist wordt om de European Disability Card te erkennen, over de opvolging en 

resultaten te rapporteren aan de deputatie. 
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1. Cultuur 

 

VOORZITTER.- Ik stel voor de agendapunten 1/1 tot en met 1/3 met één stemming af te 

handelen. De raad stemt ermee in. 
 

Nr. 1/1 van de agenda 

 

Aanpassing samenwerkingsovereenkomst tussen 

de provincie Antwerpen en de gemeente Bornem. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

De provincieraad keurde op 25 februari 2016 de samenwerkingsovereenkomst met 

de gemeente Bornem goed (zie elektronische bijlage). Deze overeenkomst 

formaliseerde verschillende afspraken die er waren tussen de provincie Antwerpen 

en de gemeente Bornem. 

 

Enerzijds betrof het de nominatimsubsidie die de provincie had toegezegd om 

gedurende 10 jaar de leninglast voor de uitbreiding van het cultuurcentrum Ter 

Dilft te helpen dragen. Anderzijds ging het over de lopende wederzijdse 

engagementen betreffende de organisatie van de provinciale koor- en 

orkesttornooien en betreffende het kasteel d’Ursel. 

 

De genoemde subsidie werd voor het eerst gegeven in 2011 en bedroeg toen 

130.000 EUR. Als gevolg van vertragingen in het bouwdossier in Bornem werd deze 

subsidie de daaropvolgende jaren opgeschort. Ze werd hervat in 2015 met een 

subsidie van 119.600 EUR, bij de effectieve start van de werken. De provincie 

verbond er zich in deze overeenkomst toe om deze subsidie van 119.600 EUR nog 

acht keer te geven (of een equivalent ervan in één keer). Deze subsidie van 

119.600 EUR werd in 2016 en 2017 ook effectief uitbetaald, waardoor er gedurende 

in totaal 4 jaar (van de 10) subsidie werd gegeven. Door het wegvallen van de 

culturele bevoegdheid en de bijbehorende kredieten kan de provincie dit financiële 

engagement uiteraard niet verder honoreren. Vlaanderen heeft beslist deze 

ondersteuning voort te zetten.   

 

Het is dus zaak om deze financiële verplichtingen van de provincie formeel te 

beëindigen. Voor het overige kan de overeenkomst blijven bestaan.  

Daarom wordt voorgesteld om de bestaande samenwerkingsovereenkomst 

minimaal aan te passen en enkel de financiële verplichtingen van de provincie te 

laten beëindigen na de betaling van de subsidie 2017 (wat ondertussen effectief 

gebeurd is). 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 5 oktober 2017. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 

 

Gelet op het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling 

en gewijzigde financiering van de provincies;   

 

Overwegende dat het aangewezen is om de samenwerkingsovereenkomst tussen 

de provincie en de gemeente Bornem aan te passen; 



PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 

 16 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel:  

De samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Antwerpen en de gemeente 

Bornem wordt aangepast als volgt: 

 

- In artikel 2. (Verplichtingen van de provincie ten aanzien van de gemeente 

Bornem) wordt in de eerste zin “gedurende 10 jaar” geschrapt. 

 

- In artikel 2. wordt de laatste zin, “De provincie verbindt er zich toe om deze 

subsidie van 119.600 EUR nog acht keer te geven (of een equivalent ervan 

in één keer)”, vervangen door: “De provincie verbindt er zich toe om deze 

subsidie van 119.600 EUR nog tot en met 2017 te geven, waarna dit krediet 

overgaat naar de Vlaamse Gemeenschap en de financiële verplichting van de 

provincie ophoudt.” 

 

- In artikel 4. (Duur van de overeenkomst), wordt de zin “De financiële 

verplichtingen van de provincie, zoals genoemd in artikel 2, eindigen na de 

betaling van de tiende jaarlijkse subsidie (of het equivalent ervan).” 

Vervangen door: “De financiële verplichtingen van de provincie, zoals 

genoemd in artikel 2, eindigen na de betaling van de subsidie 2017.” 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

 

Nr. 1/2 van de agenda 

 

Aanpassing samenwerkingsovereenkomst 2014-2018 

met Villanella vzw. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Het gebouw van de voormalige Studio Herman Teirlinck dat de provincie in 2011 

aankocht van de Artesis-hogeschool, is in 2011 meteen in erfpacht gegeven aan de 

vzw Villanella.  

 

Naast de erfpachtovereenkomst werd er met de vzw Villanella ook een 

samenwerkingsovereenkomst 2011-2013 afgesloten. Die werd opgevolgd door een 

nieuwe samenwerkingsovereenkomst 2014-2018 (goedgekeurd door de 

provincieraad op 26 juni 2014). Deze overeenkomst expliciteert een aantal 

bepalingen uit de erfpachtovereenkomst, zoals de herbestemming van De Studio en 

de modaliteiten van de financiële inbreng van de provincie.  

De overeenkomst werd wat die laatste modaliteiten betreft twee keer aangepast: 

bij provincieraadsbesluit van 26 februari 2015 en bij provincieraadsbesluit van 

24 november 2016. Het betrof de modaliteiten van de investeringssubsidies van de 

provincie aan Villanella. Die investeringssubsidies zijn ondertussen volledig 

uitgekeerd, op last van afrekening uiterlijk 31 maart 2019.  

 

Naast deze investeringssubsidies, bepaalt de samenwerkingsovereenkomst ook dat 

de provincie aan de vzw Villanella een nominatimsubsidie geeft ten bedrage van de 

forfaitaire jaarlijkse canon die bepaald is in de erfpachtovereenkomst. De provincie 



VERGADERING VAN 26 OKTOBER 2017 

 17 

heeft deze nominatimsubsidie effectief elk jaar tot en met 2017 uitbetaald. Vanaf 

2018 echter wordt die overgenomen door Vlaanderen, dat ze voor 2018 en 2019 

ad nominatim inschreef.  

 

Als gevolg van de gewijzigde taakstelling van de provincies vanaf 1 januari 2018 

wordt het gebouw van De Studio overgedragen aan de stad Antwerpen, die de 

erfpachtovereenkomst overneemt. 

 

Als gevolg van dit alles dient de samenwerkingsovereenkomst 2014-2018 

aangepast te worden wat betreft de genoemde provinciale nominatimsubsidie en 

wat betreft de bepalingen over de verlenging van de overeenkomst. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 5 oktober 2017. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 

 

Gelet op het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling 

en gewijzigde financiering van de provincies; 

 

Overwegende dat het aangewezen is om de samenwerkingsovereenkomst 

2014-2018 tussen de provincie en de vzw Villanella aan te passen; 

 

Op voorstel van de deputatie, 
 

BESLUIT: 
 

Enig artikel: 

De samenwerkingsovereenkomst 2014-2018 tussen de provincie Antwerpen en de 

vzw Villanella wordt aangepast als volgt: 

 

- In artikel 3. (Financiële inbreng provincie) wordt de eerste alinea, zijnde de 

zin “De provincie zal jaarlijks een nominatimsubsidie aan Villanella 

inschrijven ten bedrage van de forfaitaire jaarlijkse canon zoals bepaald in 

artikel 3 en artikel 4 van de erfpachtovereenkomst.”, vervangen door: “De 

provincie zal tot en met 2017 jaarlijks een nominatimsubsidie aan Villanella 

inschrijven ten bedrage van de forfaitaire jaarlijkse canon zoals bepaald in 

artikel 3 en artikel 4 van de erfpachtovereenkomst, waarna dit krediet 

overgaat naar de Vlaamse Gemeenschap en de financiële verplichting van de 

provincie ophoudt.” 

 

- In artikel 7. (Duur) worden volgende alinea’s (resp. de tweede en de derde) 

geschrapt:  
 

“Ruim voor het einde van deze overeenkomst zullen beide partijen 

gesprekken starten omtrent het afsluiten van een nieuwe overeenkomst.”; 
 

“Indien bij het verstrijken van deze samenwerkingsovereenkomst geen 

nieuwe overeenkomst in werking treedt, wordt de huidige 

samenwerkingsovereenkomst verlengd met maximaal één jaar.” 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
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Nr. 1/3 van de agenda 

 

Opzegging samenwerkingsovereenkomsten met 

nominatimsubsidietrekkers. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

De provincie Antwerpen heeft in de afgelopen jaren een aantal 

samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met verschillende organisaties en 

cultuurhuizen betreffende culturele projecten en materies, waarbij een jaarlijkse 

nominatimsubsidie werd bepaald. 

 

De duur van deze samenwerkingsovereenkomsten is wisselend, waardoor er nu met 

het oog op de overdracht van de culturele bevoegdheid van de provincie aan 

andere overheden, een aangepaste benadering nodig is. In een aantal gevallen 

loopt de overeenkomst af eind 2017 en is dus geen verdere actie nodig (zie 

verder). Een aantal andere overeenkomsten heeft een langere looptijd en moet 

opgezegd worden (zie verder). In een paar gevallen moet de overeenkomst 

aangepast worden omdat de samenwerking, met wijzigingen, doorloopt; deze 

worden afzonderlijk ter goedkeuring voorgelegd. 

 

AFLOPENDE OVEREENKOMSTEN 

 

De provincie Antwerpen heeft in 2014 (beslissing provincieraad 27 november 2014) 

een vijftal samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met culturele organisaties in 

het kader van enkele welbepaalde provinciale actieplannen, met bijbehorende 

nominatimsubsidies. Deze overeenkomsten liepen oorspronkelijk af in 2016, maar 

doordat de overdracht van de provinciale bevoegdheden met een jaar vertraging 

ingaat, werden deze overeenkomsten met één jaar verlengd (beslissing 

provincieraad 22 september 2016). Het betreft het volgende. In het kader van het 

provinciale actieplan ‘Serre artistiek talent’ werd een overeenkomst afgesloten met 

de vzw Nekka (10.000 EUR), de vzw Kunsthuis Opera Vlaanderen Ballet Vlaanderen 

(40.000 EUR), vzw deSingel (54.000 EUR) en vzw deFilharmonie (75.000 EUR). In 

het kader van het provinciale actieplan ‘Partner bovenlokale cultuur’ werd een 

overeenkomst afgesloten met de vzw Festival van Vlaanderen-Mechelen 

(130.000 EUR). 

De betreffende subsidies 2017 werden uitbetaald. Deze overeenkomsten lopen dus 

af eind 2017, zodat hier geen verdere actie nodig is. 

Deze subsidies worden door Vlaanderen in 2018 en 2019 ad nominatim 

gecontinueerd.  

 

OP TE ZEGGEN OVEREENKOMSTEN 

 

Een aantal andere overeenkomsten hebben een langere looptijd. Het betreft: 

 

Stad Mechelen: samenwerkingsovereenkomst 2014-2019 (goedgekeurd door de 

provincieraad op 27 november 2014) voor cultuurprojecten stad Mechelen: subsidie 

van 440.000 EUR (waarvan 350.000 EUR voor Erfgoedcentrum Lamot en 

90.000 EUR voor de ontwikkeling van het regionaal erfgoeddepot). Subsidie wordt 

door Vlaanderen gecontinueerd in 2018 en 2019. 

 

De Roma: samenwerkingsovereenkomst 2014-2018 (goedgekeurd door de 

provincieraad op 27 november 2014) kaderend in het provinciale actieplan ‘Partner 

bovenlokale cultuur’ en de actie ‘Bovenlokale culturele infrastructuur’; subsidie van 
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100.000 EUR. Deze subsidie wordt door Vlaanderen in 2018 en 2019 ad nominatim 

gecontinueerd. 

 

Het Toneelhuis: samenwerkingsovereenkomst 2014-2018 (goedgekeurd door de 

provincieraad op 25 september 2014) in het kader van ‘Serrefunctie 

podiumkunsten’ en ‘Kwaliteitsverhoging amateurkunsten’; twee projectsubsidies 

voor totaal 62.500 EUR. Subsidie wordt door Vlaanderen in 2018 en 2019 

ad nominatim gecontinueerd. 

 

Het Paleis: samenwerkingsovereenkomst 2015-2018 (goedgekeurd door de 

provincieraad op 26 november 2014) in het kader van de beleidsactie ‘Kleuters 

naar theater en museum’; subsidie van 100.000 EUR in 2015 en 2016 en van 

50.000 EUR in 2017 en 2018. Subsidie wordt door Vlaanderen in 2018 en 2019 

ad nominatim gecontinueerd. 

 

Nv De Vlijt/nv Mediahuis: Overeenkomst 2011-2020 voor het digitaliseren en 

digitaal ontsluiten van de historische collectie van de Gazet van Antwerpen en 

Gazet van Mechelen: subsidie van 30.000 EUR (van 2010 tot 2019). Subsidie wordt 

door Vlaanderen in 2018 en 2019 ad nominatim gecontinueerd. 

 

Om te vermijden dat er naar aanleiding van de overheveling naar Vlaanderen 

misverstanden ontstaan over deze overeenkomsten, waardoor de provincie zou 

kunnen geconfronteerd worden met onterechte claims, is het nodig om deze 

overeenkomsten formeel op te zeggen.  

Het opzeggen of beëindigen is gemotiveerd door de overheveling van de 

betreffende culturele bevoegdheid en de bijbehorende kredieten aan Vlaanderen, 

dat de bedoelde subsidies ad nominatim continueert. Deze overeenkomsten 

bepalen ook dat de subsidies slechts gelden “binnen de perken van de ingeschreven 

kredieten”. Aangezien zowel de bevoegdheid als de kredieten vanaf 1 januari 2018 

wegvallen, zijn deze overeenkomsten de facto zonder voorwerp. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 5 oktober 2017. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 

 

Gelet op het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling 

en gewijzigde financiering van de provincies; 

 

Overwegende dat het aangewezen is om een aantal lopende 

samenwerkingsovereenkomsten met organisaties en cultuurhuizen formeel te 

beëindigen; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

De samenwerkingsovereenkomsten met de stad Mechelen, De Roma, Het 

Toneelhuis, Het Paleis en Nv De Vlijt/nv Mediahuis worden eind 2017 formeel 

stopgezet. 
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VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

Dan leg ik de punten 1/1 tot en met 1/3 samen 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. 
 

De agendapunten 1/1, 1/2 en 1/3 worden goedgekeurd met 59 stemmen ja. 
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2. Ruimtelijke ordening, mobiliteit en intercommunales 

 

Nr. 2/1 van de agenda 

 

Architectuurarchief. Definitieve aanvaarding 

van de schenkingen. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

APA bouwde in de afgelopen jaren zijn collectie verder uit met belangrijke 

aanwinsten. Volgende archieven werden opgenomen in de APA-collectie en worden 

door de provincieraad van Antwerpen aanvaard en opgenomen in de collectie van 

het Architectuurarchief van de provincie Antwerpen: 

 

 AWG architecten: 

o  het archief van bOb Van Reeth – CV, Architectenwerkgroep (AWG) – 

awg architecten van de jaren 1960 tot nu. 

 

 Baudouin, Frans (1920-2005) 

o een collectie studiemateriaal en wetenschappelijk onderzoek van 

eminent kunsthistoricus Frans Baudouin 

 

 Blockx, Frank (1885-1973) 

o fotoboek en een aantal tekeningen 

 

 Blommaert, Victor (1912-1990) 

o het archief van Victor Blommaert, inclusief documentatie, tijdschriften 

en boeken 

 

 Conix, Christine 

o het archief van architectenbureau Conix RDBM Architects 

 

 Crépain(-Binst), Jo 

o het archief van architectenbureau Crepain Binst Architecture 

 

 Fux, Leon (1930-2008) 

o Het archief van Leon Fux 

 

 Geens, Marcel (?) 

o het archief van Marcel Geens 

 

 Hendrickx, Leopold (1911-2001) 

o Enkel dozen archiefmateriaal van Leopold Henrickx 

 

 Jacobs, Jean-Jacques (1909-1991) 

o het archief van Jean-Jacques Jacobs dat het volledige oeuvre van 

deze architect beslaat 

 

 Michielsen, Ludo (1928-2002) 

o plannen, maquettes, boeken en tijdschriften vanLudo Michielsen 
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 Pulhof/Beste Brood – Beerens 

o verschillende plannen en opmetingen van ingrepen in het kasteel 

Pulhof en bijgebouwen 

 

 Seeger, Peter (1913-1995) 

o De projectdossiers uit het archief van Peter Seeger 

 

 Sepelie, Roland (?) 

o documentatie over zijn realisaties in Wilrijk en zijn docentschap in de 

architectuuropleiding van Sint-Lucas Brussel, inclusief boeken en 

tijdschriften  

 

 Somers, Rudy (1942-2010) 

o Projectdossier, maquettes en boeken van Rudy Somers 

 

 Stiefenhofer, Jean-Jacques (1943-2013) 

o het archief uit de jaren van het NHIBS en van het Instituut voor 

Industriële Vormgeving 

 

 Strecker, Wim 

o een verzameling archiefrelicten met betrekking tot het Militair 

Hospitaal en Vermeulen Victor 

 

o Van Asperen, Jan (1876-1962) 

o het archief bestaat uit relicten van het archief van architect Jan Van 

Asperen, een archief dat verder door oorlogsschade verloren ging 

 

 Van Coille, Paul J. 

o fotoarchief van het Oostendse aannemersbedrijf V.R. en J. Van Coillie 

 

 Van Dijk, Frans 

o enkele projectdossiers en archiefrelicten met betrekking tot 

Mathijssens G. 

 

 Van Hove, Bernard  

o fotoalbum, behangfragmenten en een interieurfoto van Woning 

Verbuecken 

 

 Van Riel, Karel (1906-1995) 

o projectdossier en presentatietekeningen uit het archief van Karel van 

Riel 

 

 Vercammen, Michel (1920-2006) 

o een aantal tekeningen uit het archief van architect Michel Vercammen 

 

 Wolters van der Wey  

o Plannen en maquette van een woonhuis te Mortsel 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 5 oktober 2017. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

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

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

De hierboven opgesomde aangeboden architectuurarchieven en -relicten worden 

aanvaard en opgenomen in de collectie van het Architectuurarchief van de provincie 

Antwerpen. 

 

 

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. 2/2 van de agenda 

 

F11: Fietsostrade Antwerpen-Lier – aanbestedingsdossier 

segment 2&3: ontwerpplannen, bestek, raming, 

en gunningswijze. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

LUIK 1: VOORWERP VAN DE BESLISSING 

De deputatie stelt voor om een overheidsopdracht in de markt te plaatsen voor 

werken voor de aanleg van de segmenten 2 en 3 van de F11 fietsostrade 

Antwerpen - Lier, via een open procedure. De deputatie legt de principiële 

beslissing om de opdracht te plaatsen, de keuze van de plaatsingswijze, het bestek 

en de raming aan uw raad voor.  

 

LUIK 2: KOSTPRIJS 

De opdracht wordt geraamd op 6.021.284,30 EUR excl. btw, of 7.285.754,00 EUR 

incl. btw: 2.624.070,80 EUR excl. btw voor de aanleg van fietsinfrastructuur en 

3.397.213,50 EUR excl. btw voor de bouw van kunstwerken (een fietsbrug en 

keermuren). 

 

Van de totale kosten zijn 6.694.004,21 EUR incl. btw ten laste van de provincie 

Antwerpen voor de aanleg van fietsinfrastructuur en de bouw van kunstwerken, 

281.918,01 EUR inclusief btw. ten laste van Rio-Link voor de aanleg van de 

riolering in de Victor Heylenlei, en 309.831,78 EUR inclusief btw ten laste van de 

gemeente Boechout voor de aanleg van de voetpaden en de parkeerplaatsen in de 

Victor Heylenlei en de Oude Steenweg. 

 

Rio-Link (Mechelsesteenweg 66, 2018 Antwerpen) en de gemeente Boechout 

(Heuvelstraat 91, 2530 Boechout) betalen hun kosten rechtstreeks aan de 

aannemer op basis van de goedgekeurde vorderingsstaten met de verdeling van de 

kosten over de 3 betrokkenen. 
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De budgetten zijn beschikbaar op boekhoudkundige sleutel ARK 

2017/22810000/19/0290 Overige onroerende infrastructuur - installaties, 

uitrusting, werken : aanschaffingswaarde (ramingsnummer: 2017141251). 

 

LUIK 3: ADVIEZEN 

Geen. 

 

LUIK 4: TOELICHTING 

 

Juridische grondslag  

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten. 

 

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de 

klassieke sectoren. 

 

Het provinciedecreet, in het bijzonder artikel 57 §3, 4°. 

 

Voorgeschiedenis en beleidscontext 

Actieplan: Ondersteunen gemeenten in hun fietsbeleid 

Actie: BFF: we realiseren het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF). 

 

Op 1 juni 2017 keurde de deputatie het verslag van de stand van zaken van de 

unieke verantwoordingsnota goed. Op 22 juni 2017 nam de provincieraad kennis 

van de unieke verantwoordingsnota van de fietsostrade F11 Antwerpen - Lier. We 

delen deze fietsostrade op in 5 segmenten (zie onderstaande figuur). Het eerste 

aanbestedingsdossier handelt over de segmenten 2 en 3. Deze segmenten worden 

eerst uitgevoerd. 

 

 

 

 

             

 

Figuur 1: situering fietsostrade Antwerpen - Lier 
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Segment 2 start na de brug over de Vosstraat en loopt tot de Krijgsbaan (R11) in 

Mortsel. Dit segment loopt naast de luchthaven van Deurne. De fietsostrade wordt 

een fietspad naast de bestaande weg (Luchthavenlei) en de sporen. 

 

Segment 3 start vanaf de Krijgsbaan en loopt tot de gerealiseerde fietsostrade 

langs de Molenlei in Boechout. Vanaf de Krijgsbaan tot aan de Pater Renaat De 

Vostunnel loopt de fietsostrade naast de sporen op een eigen fietsweg. Op de grens 

van Mortsel en Boechout moet de fietsostrade de sporen kruisen met een brug. Via 

EFRO-middelen kan de provincie Antwerpen een deel van de investeringsmiddelen 

recupereren. Om aanspraak te kunnen maken op deze EFRO-steun moet de brug in 

2019 klaar zijn. Daarom krijgt dit project absolute voorrang en voert de provincie 

Antwerpen het prioritair uit. 

 

 
Figuur 2: brug over de sporen in Mortsel 

 

De publicatie van het aanbestedingsdossier via een open aanbesteding boven de 

Europese drempel bedraagt 35 dagen. De uitvoeringstermijn voor het bouwen van 

de brug bedraagt ongeveer 1 jaar. In dit scenario kunnen we de brug binnen de 

vooropgestelde EFRO-termijn bouwen, maar er is  zeer weinig marge. 

 

Korte inhoud van het bestek 

 

De opdracht omvat de volgende wegeniswerken:  

 

Het eerste deelproject van de fietsostrade omvat specifiek de volgende 

infrastructuurwerken met hun aanhorigheden:  

 de aanleg van de op- en afrit naar de fietsostrade ter hoogte van de Vosstraat 

te Deurne  (verknoping met de districtenroute) 

 de aanleg van de vrijliggende fietsostrade parallel aan de spoorweg en de 

Luchthavenlei te Deurne en Mortsel 

 de lokale verlegging van de Luchthavenlei om het traject van de fietsostrade 

volledig vrijliggend en conflictvrij te realiseren te Deurne en Mortsel  

 de herinrichting van de gemeenschappelijke onderdoorgang met het spoor 

onder de baanbrug van de Krijgsbaan (R11) als fietsstraat te Mortsel 

 de aanleg van de vrijliggende fietsostrade parallel aan de spoorweg te Mortsel 

(sportlandschap) 

 de lokale verlegging van de bestaande landbouwweg naast het spoor om het 

traject van de fietsostrade volledig vrijliggend en conflictvrij te realiseren 

 de kruising en verknoping met de bestaande fietstunnel in het verlengde van de 

Pater Renaat de Vosstraat te Mortsel 
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 de kruising van de spoorweg Antwerpen - Lier door middel van een 

brugconstructie te Mortsel 

 de verlegging van het wandelpad in het Park Savelkoul, langs het talud van de 

fietsbrug 

 de gedeeltelijke verlegging en overbouwing van de bestaande collector naar het 

waterzuiveringsstation te Borsbeek 

 de volledige herinrichting tussen de rooilijnen van de Victor Heylenlei als 

fietsstraat, inclusief de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel te Boechout  

 de volledige herinrichting van de Oude Steenweg te Boechout, waarbij de 

fietsostrade als vrijliggend fietspad langs de noordzijde aansluit op de 

bestaande fiets- en voetgangerstunnel en de fietsostrade naar de Molenlei te 

Boechout 

 de opbraak van alle bestaande verhardingen en constructies (inclusief hun 

funderingen) die interfereren of samenvallen met het tracé van de fietsostrade  

 de opbraak en aanwerking van de verhardingen op de overgangen waar de 

nieuwe infrastructuur wordt aangesloten op de bestaande toestand 

 de groenaanleg en het herstel van de aangrenzende groenzones.  

 

De opdracht omvat specifiek de volgende kunstwerken: 

 

 de bouw van een keermuur (diepwand) naast het spoor ter hoogte van de op- 

en afrit aan de Vosstraat te Deurne 

 de kruising en aanpassing van de fietstunnel in het verlengde van de Pater 

Renaat de Vosstraat te Mortsel 

 de bouw van een fietsbrug (composiet brugdek) te Mortsel (kruising van de 

spoorweg Antwerpen - Lier ter hoogte van de Koude Beek) 

 de bouw van een nieuwe koker voor de Koude Beek onder de brughelling van de 

fietsbrug  

 de verplaatsing van de Aquafin Collector onder de brugconstructie 

 

Subsidies 

Voor de realisatie van de fietsostrade F11 Antwerpen – Lier vraagt de provincie 

Antwerpen subsidies aan. 

 

Fietsfonds: de Vlaamse overheid geeft binnen het Fietsfonds subsidies aan de 

provincies voor de aanleg of herinrichting van fietsinfrastructuur op trajecten van 

het bovenlokale functionele fietsroutenetwerk. Deze subsidie bedraagt 40% van de 

kosten voor de aanleg.  

 

We ramen de mogelijke inkomsten via het Fietsfonds op maximaal 

1.940.057,90 EUR incl. btw. 

 

EFRO en Vlaamse cofinanciering: voor de fietsbrug over de sporen ter hoogte 

van het park Savelkoul in Mortsel kreeg de provincie Antwerpen van het Europees 

Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) goedkeuring voor subsidies. Concreet 

betekent dit: 

 De EFRO-steun voor de brug bedraagt maximaal 832.000,00 EUR incl. btw 

 Het Agentschap Wegen en Verkeer van het Vlaams Gewest geeft een 

cofinanciering van 800.000,00 EUR incl. btw.  

 

Kritische factoren 

De timing van de uitvoering is afhankelijk van een aantal kritische factoren zoals: 

 de goedkeuring van de omgevingsvergunning 
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 de goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomsten door de betrokken 

gemeenten 

 de goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomsten door Infrabel en AWV 

(in opmaak)  

 de grondverwerving  

 

LUIK 5: BIJLAGEN 

 Bestek 

 Raming en meetstaat 

 ontwerpplannen 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 

Gelet op artikel 43, paragraaf 2, 11° van het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie; 
 

BESLUIT: 
 

Artikel 1: 

De provincieraad keurt de ontwerpen van het uitvoeringsdossier van de segmenten 

2 en 3 van de fietsostrade F11 Antwerpen – Lier, goed. 
 

Artikel 2: 

De provincieraad keurt het bestek van het uitvoeringsdossier van de segmenten 2 

en 3 van de  fietsostrade F11 Antwerpen – Lier goed. Dit bestek met bijhorende 

meetstaat omvat: 

 de infrastructuur tussen de Vosstraat in Deurne en de bestaande fietsostrade 

aan de Oude Steenweg in Boechout 

 de kunstwerken tussen de Vosstraat in Deurne en de bestaande fietsostrade aan 

de Oude Steenweg in Boechout. 
 

Artikel 3: 

De provincieraad neemt kennis van de raming van het uitvoeringsdossier van de 

segmenten 2 en 3 van de fietsostrade F11 Antwerpen – Lier. Dit omvat de 

ramingen van: 

 de infrastructuur voor een totaal bedrag van 2.624.070,80 EUR excl. btw 

 de kunstwerken voor een totaal bedrag van 3.397.213,50 EUR excl. btw 

Totaal: 6.021.284,30 EUR excl. btw, of 7.285.754,00 EUR incl. btw 
 

Artikel 4: 

De provincieraad keurt de open procedure goed als plaatsingswijze voor het 

uitvoeringsdossier van de segmenten 2 en 3 van de fietsostrade F11 Antwerpen – 

Lier. 
 

 

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. 
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Nr. 2/3 van de agenda 

 

Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging CIPAL. 

Ontwerp van statutenwijzigingen. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Met bijgaand schrijven van 13 september ll. stelt de dienstverlenende vereniging 

CIPAL de provincie in kennis van een aantal voorstellen van statutenwijziging, die 

aan de algemene vergadering van 15 december 2017 zullen worden voorgelegd. 

 

De voorgestelde wijzigingen hebben betrekking op: 

 

Artikel 1 : Louter formele aanpassing : de statutaire naam van CIPAL wordt 

voortaan ook met kleine letters geschreven en niet met hoofdletter. 

 

Artikel 2 - 1°: Verduidelijkt dat voortaan, in overeenstemming met artikel 10 §1 

DIS, in CIPAL ook politiezones en hulpverleningszones kunnen 

deelnemen. Bovendien wordt hieraan toegevoegd dat ook elke 

andere persoon waarvan de deelname decretaal zou worden 

toegestaan in CIPAL kan deelnemen. Alhoewel dit gelet op de 

voorrang van het decreet op een statutaire bepaling geen strikt 

juridische vereiste is, zal het op deze manier niet meer nodig zijn 

om telkens via een statutenwijziging nader in concreto te preciseren 

welke personen in CIPAL kunnen deelnemen. 

 

Artikel 4bis : Momenteel wordt nog vermeld dat voorafgaand aan een onteigening 

een machtiging van de Vlaamse regering vereist is. Zulks zal onder 

het nieuwe onteigeningsdecreet echter niet meer (in alle gevallen) 

vereist zijn. Om iedere discussie ter zake te vermijden, wordt dit 

aangepast naar “overeenkomstig de ter zake geldende decretale 

voorschriften”. Op die wijze zullen ook bij toekomstige wijzigen de 

statuten niet telkens aangepast moeten worden.  

 

Artikel 5 : De zetel van de vereniging wordt verplaatst naar Winkelom 4 te 

Geel. 

 

Artikel 7 : Het eerste lid wordt verduidelijkt in overeenstemming met de 

nieuwe bewoordingen van artikel 10 §1 DIS. Voorts wordt 

gepreciseerd dat een toetredingsbeslissing niet kan genomen 

worden in de loop van het jaar waarin verkiezingen voor een 

algehele vernieuwing van de gemeenteraden worden georganiseerd. 

Voordien werd gesproken van de toetreding an sich, zodat het niet 

geheel duidelijk was of ook de aanvaarding door de algemene 

vergadering niet kon worden genomen in de loop van het jaar van 

de gemeenteraadsverkiezingen. Deze onduidelijkheid wordt nu 

weggewerkt in overeenstemming met artikel 33 eerste zin DIS. 

 

Artikel 9 : Het uitgangspunt van het DIS is dat gedurende de decretale 

duurtijd geen uittreding mogelijk is. Zowel inzake de deelname van 

private deelnemers als inzake – meer recent – de uittreding van de 

provincies, is evenwel gebleken dat er over de tijd verschillende 

uitzonderingen op dit beginsel werden bepaald. Zulks geeft dan 

telkens aanleiding tot discussies over de waarde van het 
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scheidingsaandeel dat te betalen is. De huidige bewoordingen 

“waarde van zijn aandeel in de vereniging” kan immers tot tal van 

verschillende interpretaties aanleiding geven (betreft dit de 

nominale waarde, de boekwaarde, de economische waarde, … moet 

dan rekening gehouden worden met al dan niet latente meer- en 

minwaarden etc.).  

 Om zulke discussies en de rechtsonzekerheid die hiermee gepaard 

gaat in de toekomst te vermijden wordt in deze bepaling 

verduidelijkt dat bij uittreding aanspraak kan worden gemaakt op 

het aandeel aan nominale waarde in de vereniging. Hiermee wordt 

aangesloten bij gelijkluidende bepalingen bij andere 

intergemeentelijke verenigingen, zoals bv. IOK, en wordt ook de 

coöperatieve gedachte van de samenwerking binnen de 

intergemeentelijke context benadrukt (nl. dat de samenwerking niet 

beoogt de deelnemers te verrijken of te verarmen, en dat de 

uittreding de operationele werking van de vereniging ten behoeve 

van de overige deelnemers niet in het gedrang mag brengen).  

  Wel is te benadrukken dat voormelde regeling niet zal gelden voor 

de komende uittreding van de provincie uit CIPAL. Ter zake heeft de 

decreetgever immers bepaald dat de waarde van het aandeel moet 

bepaald worden op een tussen de partijen overeen te komen 

waarde en de statuten kunnen hiervan niet afwijken. Dit laatste is 

daarom opgenomen in een afzonderlijke overgangsbepaling van de 

statuten, het nieuwe artikel 48. 

 

Artikel 13 : In §1 wordt voorzien dat de bedragen die bij de toetreding moeten 

worden onderschreven door de deelnemers, bepaald zullen worden 

door de algemene vergadering. Mede in functie van de ruimere 

verscheidenheid aan deelnemers die kunnen deelnemen aan een 

intergemeentelijk samenwerkingsverband (zoals politiezones en 

hulpverleningszones) en de wens van bepaalde gemeentelijke 

deelnemers om met een beperktere deelname in het kapitaal 

deelnemer te worden, wordt aldus de nodige ruimte gecreëerd voor 

de algemene vergadering om geval per geval gemotiveerd te 

bepalen wat het meest optimale kapitaalsaandeel is. 

  De tekst van §3 blijft behouden, maar wordt nu ondergebracht 

in §2. 

  Nieuwe §3: nadat de gemeenteraadsverkiezingen georganiseerd 

werden, kan worden overgegaan tot een correctie van de aandelen 

van de vennoten zodat bepaalde scheeftrekkingen in de 

aandeelhoudersstructuur kunnen worden gecorrigeerd. Als 

voorbeeld kan hier gewezen worden op het gegeven dat bepaalde 

gemeenten op het ogenblik van hun toetreding over minder 

inwoners dan nu beschikken en bijgevolg over minder aandelen 

beschikken dan een gemeente met een gelijkaardig inwonersaantal 

die op een later moment is toegetreden. Op grond van deze 

bepaling kan de raad van bestuur beslissen om tot een 

kapitaalsverhoging over te gaan waarbij de gemeenten met 

verhoudingsgewijs minder aandelen dan de mogelijkheid krijgen 

(zonder daar evenwel toe verplicht te zijn) om in te tekenen op de 

bijkomende aandelen. 
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Artikel 15 §1 : Verduidelijking dat de bestuurders niet zozeer een welbepaald 

bestuur vertegenwoordigen, maar wel alle deelnemers samen. Op 

deze manier wordt het gegeven dat een bestuurder niet zozeer het 

voordragende bestuur vertegenwoordigt, maar wel het geheel van 

de deelnemers die samen de vereniging uitmaken, benadrukt. Zulks 

ligt niet alleen in lijn met de ratio van het DIS, maar versterkt ook 

de idee van de intergemeentelijke vereniging als een rechtspersoon 

die onder gezamenlijke controle staat van alle deelnemers (en niet 

van slechts enkele van de deelnemende besturen). 

 

Artikel 16 §2 : Om dezelfde reden wordt in artikel 16 §2, eerste lid, de bepaling 

geschrapt dat een bestuurder geacht wordt ontslagnemend te zijn 

op verzoek van het bestuur dat hem heeft voorgedragen. Een 

dergelijke bepaling zou er immers toe kunnen bijdragen dat een 

bestuurder zich vooral als een vertegenwoordiger van het bestuur 

dat hem heeft voorgedragen zou beschouwen.  

 

Artikel 25bis : Opheffing - Schrapping adviescomité. 

Het adviescomité werd ongeveer 17 jaar geleden opgericht. De 

bedoeling was dat dit comité op regelmatige tijden advies zou 

verschaffen vanuit de schoot en de leefwereld van de deelnemers 

aan de raad van bestuur. Tevens zou het als forum ook zorgen voor 

een doorstroming van informatie komende van de bestuursorganen 

naar de deelnemers toe. En tot slot konden deelnemers die geen 

vertegenwoordiger in de raad van bestuur hebben, iemand 

afvaardigen in het adviescomité zodat toch alle besturen actief 

betrokken zouden zijn in de werking van CIPAL.  

De afgelopen jaren is het aantal deelnemers van CIPAL fors 

gegroeid en zo ook het aantal afgevaardigden in het adviescomité. 

In praktijk is dit door het grote aantal deelnemers een 

eenrichtingsvergadering geworden.  

We stellen vast dat het oorspronkelijk doel van 

informatiedoorstroming naar de deelnemers, alsook het verschaffen 

van advies aan de raad van bestuur, in praktijk niet gerealiseerd 

wordt. 

Tevens dient rekening gehouden met de geografische spreiding van 

de deelnemers die alsmaar meer verdeeld worden over gans 

Vlaanderen en waarbij we er onvoldoende in slagen om deelnemers 

uit gans Vlaanderen te bereiken in een enkele vergadering. Het 

huidig concept lijkt dan ook voorbijgestreefd en zijn beste tijd 

achter zich te hebben. Naar aanleiding van het nakende einde van 

de bestuursperiode van de gemeenten, wordt dan ook voorgesteld 

het adviescomité af te schaffen en artikel 25bis van de statuten met 

ingang van 1 januari 2019 integraal op te heffen. 

 

Artikel 36 §1 : In het laatste lid wordt nu verduidelijkt dat wanneer het aantal 

vertegenwoordigde stemmen op een algemene vergadering 

onvoldoende is om geldig te beraadslagen en te beslissen, er een 

termijn geldt van 30 kalenderdagen om een nieuwe algemene 

vergadering bijeen te roepen. Er hoeft dan niet langer uitdrukkelijk 

vastgesteld te worden dat het gaat om een spoedgeval. Dit zal de 

werking van CIPAL ten goede komen. 
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Artikel 48 : Overgangsbepaling toegevoegd met het oog op de uittreding van de 

provincies uiterlijk op 31 december 2018. Van zodra de provincies 

niet langer in CIPAL deelnemen zullen volgens §1 een aantal 

bepalingen van de statuten van rechtswege worden opgeheven. Het 

aantal bestuurders zal volgens §2 dan worden teruggebracht van 

vijfentwintig tot tweeëntwintig. Uiteraard kan hier nog geen 

rekening gehouden met de inwerkingtreding van het decreet lokaal 

bestuur, gelet op het gegeven dat hier nog geen definitieve tekst 

voorligt en het nog even zal duren vooraleer dit nieuw decreet in 

werking zal treden. Tot slot wordt er in §3 volmacht verleend aan de 

raad van bestuur van CIPAL om de statuten te coördineren van 

zodra de wijzigingen zoals omschreven in artikel 48 plaatsvinden.  

 

Deze wijzigingen hebben geen invloed op de rechten en plichten van de provincie 

Antwerpen. 
 

****** 
 

Uw raad wordt voorgesteld in te stemmen met de geplande statutenwijzigingen van 

de dienstverlenende vereniging CIPAL. 

 

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 5 oktober 2017. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Overwegende dat er op 15 december 2017 een algemene vergadering wordt 

gehouden vanwege de dienstverlenende vereniging CIPAL waarop een aantal 

statutenwijzigingen worden voorgesteld; 

 

Gelet op het decreet van 13 mei 2016 tot wijziging van diverse bepalingen 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: 

Ingestemd wordt met het voorgestelde ontwerp van statutenwijzigingen van de 

dienstverlenende vereniging CIPAL dat zal worden voorgelegd aan de algemene 

vergadering van 15 december 2017. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

Dan leg ik dit punt voor ter stemming en de stemming is geopend. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

60 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

53 leden hebben ja gestemd; 

 7 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 53 stemmen ja, bij 7 onthoudingen. 
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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 stimuleren duurzame acties op bedrijventerreinen (deelbudget 

100.000 EUR) 

 

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen stelt zich als doel om 

de kwaliteit en duurzaamheid van bedrijventerreinen te stimuleren en te verhogen. 

Daarom lanceerde POM Antwerpen in 2008 een project waarbij financiële 

ondersteuning wordt geboden aan samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, die 

concrete initiatieven nemen in het kader van ‘duurzame bedrijventerreinen’. 

Verenigingen of groeperingen van ten minste vijf bedrijven, die gevestigd zijn op 

een bedrijventerrein in de provincie Antwerpen, konden in het kader van dit project 

een voorstel indienen.  

 

Dit project toont aan dat bedrijven en lokale overheden ook duidelijk de 

meerwaarde van onderlinge samenwerking inzien. Het project ‘duurzame acties’ 

werkt in vele gevallen als een katalysator. De financiële steun die POM Antwerpen 

nu biedt, vormt voor bedrijven zeker een aanzet om de geplande samenwerking 

daadwerkelijk op te starten en/of verder uit te bouwen.  

 

Gelet op het succes van de duurzame acties op bedrijventerreinen heeft POM 

Antwerpen begin september 2016 een nieuwe projectoproep gelanceerd aan de 

verenigingen van bedrijventerreinen en de 70 gemeentebesturen van de provincie 

Antwerpen. In totaal werden 10 subsidieaanvragen ontvangen binnen deze 

projectoproep. Alle ingediende projectaanvragen werden beoordeeld door POM 

Antwerpen en DEIS op basis van criteria vermeld in het subsidiereglement. Het 

Directiecomité van POM Antwerpen keurde op 26 oktober 2016 de financieel steun 

goed aan deze 10 projectaanvragen. 

 

De totale kost van deze projectoproep bedraagt 198.500 EUR. Voor de financiële 

ondersteuning van de projectoproep werd reeds een bedrag van 100.000 EUR 

uitgetrokken op het budget 2016 ten behoeve van POM Antwerpen. Gelet op het 

totaalbedrag van de projectoproep wordt voorgesteld om het resterende bedrag 

van 100.000 EUR (98.500 EUR als totaalbedrag van de geselecteerde 

subsidieaanvragen en 1.500 EUR als projectkost van POM Antwerpen) te voorzien 

op het budget 2017.  

 



VERGADERING VAN 26 OKTOBER 2017 

 33 

POM Antwerpen heeft eind 2016 aan de geselecteerden reeds een voorschot 

uitgekeerd van maximum 50%. De uitkering van de saldi aan de geselecteerden zal 

worden gefinancierd vanuit dit toegekende bedrag op het budget 2017. 

 

 Wetenschapspark Universiteit Antwerpen/Incubator Darwin - 

ondernemerseducatie en uitbouw netwerk (deelbudget 70.000 EUR). 

Verlenging afrekeningsperiode. 

 

Het versterken van het ondernemerschap is één van de prioritaire doelstellingen 

van het Wetenschapspark Universiteit Antwerpen/Incubator Darwin. Daarnaast 

wordt ingezet op de clustering van kennisintensieve bedrijven en daaraan 

gekoppeld het bevorderen van innovatie. Op termijn is de belangrijkste 

succesfactor van het Wetenschapspark de mate waarin we er in slagen 

daadwerkelijke R&D gedreven spelers aan te trekken die in samenwerking met de 

Universiteit Antwerpen onze provincie verder op de kaart zet als dynamische 

vestigingsplaats voor innovatieve bedrijven. 

 

Met het oog op de ontwikkeling van de daartoe noodzakelijke tools werkt het 

Universitair Bedrijven Centrum Antwerpen (UBCA vzw) samen met POM Antwerpen 

en UBIS nv. POM Antwerpen garandeert de continuering van de activiteiten richting 

ondernemers door de aanwerving van een fulltime community manager. De 

ondersteuning die UBIS verleent in dit partnerschap situeert zich voornamelijk in 

het logistieke faciliteren en het inzetten van haar partnernetwerk. 

 

UBCA vzw realiseert met deze partners gezamenlijk twee grote 

activiteitenpakketten rond enerzijds communicatie en commercialisering en 

anderzijds rond netwerking en opleiding. De dienst Economie en Internationale 

Samenwerking ontving op 19 september 2017 een schrijven van Prof. Dr. Silvia 

Lenaerts, voorzitter van de vzw UBCA, met de vraag tot verlenging van de 

afrekeningsperiode van de projectsubsidie 2016. In concreto vraagt UBCA om de 

huidige afrekeningsperiode – die loopt tot 30 september 2017 – te verlengen met 

3 maanden tot en met 31 december 2017. Per brief werd hiervoor volgende 

motivering ontvangen: 

- De projectaanvrager en eventmanager op het Wetenschapspark, heeft de 

organisatie in de loop van de projectperiode verlaten, waardoor enkele 

evenementen naar een latere datum dienden te worden verschoven, omdat 

zijn vertrek intern niet meteen kon worden opgevangen; 

- Een aantal bedrijven die we via diverse actielijnen in evenementen willen 

betrekken, gaven zelf aan de bestaande timing niet te kunnen halen; 

- De uitrusting van de bar en foyer liep enige vertraging op, wat opnieuw 

maakte dat enkele evenementen naar een latere datum dienden te worden 

verschoven. 

 

Gelet op bovenstaande motivering wordt voorgesteld om aan de vzw UBCA – in 

afwijking van artikel 3 van het provinciaal reglement van 16 december 2010 – een 

verlenging van de afrekeningstermijn toe te staan van 3 maanden. De 

subsidietrekker dient uiterlijk ten laatste op 31 december 2017 de 

verantwoordingsstukken voor te leggen aan de Dienst Economie en Internationale 

Samenwerking. 
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 Project COach-OPeratie Detailhandel (COOP-DH) (deelbudget 

150.000 EUR) 

 

De provincie Antwerpen levert aan de 70 steden en gemeenten op haar 

grondgebied uitgebreide informatie aan via de interprovinciale studie detailhandel. 

Het COach-OPeratie DetailHandel (COOP-DH)-project wil de gemeenten 

ondersteuning bieden om op een gestructureerde wijze een langetermijnstrategie te 

ontwikkelen voor het lokale detailhandelsbeleid. De samenwerking met alle 

betrokken partijen (lokale handelsverenigingen, UNIZO, …) creëert het draagvlak 

om deze langetermijnresultaten te kunnen realiseren. 

 

Het coachingsproject komt tegemoet aan deze nood en biedt de mogelijkheid om 

detailhandelsexperten (coaches) in te zetten die op maat van de gemeente(n) 

ondersteuning leveren met impact op lokale economie. Vanuit POM Antwerpen 

worden deze coaches (detailhandelsexperten in dienst bij POM Antwerpen) ten 

dienste gesteld op vraag van de gemeenten: 

 

 Een ad hoc ondersteuning van korte duur (5 tot max. 20 werkdagen). De 

thema’s waarrond de coach ondersteuning biedt, kunnen door de 

gemeente worden bepaald. Voorbeelden zoals het vertalen van de 

SWOT-analyse naar verscheiden stakeholders, uittekenen van een 

actieplan, opzetten van middenstandsraad, afstemmen marktenbeleid en 

detailhandel,…. 

 

 Een lange termijn ondersteuning i.s.m. een cluster van gemeenten 

(minstens 2 gemeenten). Deze lange termijn ondersteuning kan gaan over 

een periode van 6 maanden tot max. 2 jaar op halftijdse basis. Thema’s 

die hiervoor in aanmerking komen zijn bijvoorbeeld: Intergemeentelijke 

krachtenbundeling t.b.v. nieuwe ontwikkelingen detailhandel, Uitwerking 

kernversterkend beleid voor de cluster/gemeenten in relatie tot de 

specifieke rol/functie van elk van de deelnemende gemeenten,…. 

 

Het COOP-DH-project loopt tot het einde van deze legislatuur. Voorgesteld wordt 

om een bedrag van 150.000 EUR te voorzien op het budget 2017 ten behoeve van 

POM Antwerpen. 

 

 Ondersteuning provinciaal detailhandelsbeleid (deelbudget 30.000 EUR). 

Verlenging afrekeningsperiode. 

 

Vanuit het project ‘COach-OPeratie Detailhandel’ ondersteunt de provincie 

Antwerpen haar 70 steden en gemeenten in de concrete invulling van hun lokaal 

detailhandelsbeleid. Vanuit POM Antwerpen worden hiervoor detailhandelsexperten 

(coaches) ten dienste van de gemeenten gesteld. UNIZO wil dit provinciaal 

detailhandelsbeleid - en meer in het bijzonder het project ‘Coach-Operatie 

Detailhandel’- mee ondersteunen. Ook ruimer werkt het team detailhandel binnen 

de dienst economie en internationale samenwerking (DEIS) nauw samen met 

UNIZO. Zo is er geregeld overleg tussen UNIZO en DEIS over strategische 

beleidsopties rond detailhandel. 

 

De dienst Economie en Internationale Samenwerking ontving op 27 september 

2017 een schrijven van mevrouw Sofi Van Ussel, directeur UNIZO provincie 

Antwerpen, met de vraag tot verlenging van de afrekeningsperiode van de 

projectsubsidie. Door een wissel van medewerkers en een betrokken 
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medewerker/projectcoördinator die langdurig ziek werd, konden de thematische 

overlegbijeenkomsten niet op een kwalitatieve manier worden ingevuld. UNIZO 

provincie Antwerpen engageert zich om voor het einde van dit kalenderjaar deze 

sessies inhoudelijk vorm te geven en te organiseren in afstemming met de 

detailhandelscoaches van de provincie Antwerpen. In concreto vraagt UNIZO om de 

huidige afrekeningsperiode – die loopt tot 31 augustus 2017 – te verlengen met 

4 maanden tot en met 31 december 2017.  

 

Gelet op bovenstaande motivering wordt voorgesteld om aan de vzw UNIZO 

provincie Antwerpen – in afwijking van artikel 3 van het provinciaal reglement van 

16 december 2010 – een verlenging van de afrekeningstermijn toe te staan van 

4 maanden. De subsidietrekker dient uiterlijk ten laatste op 31 december 2017 de 

verantwoordingsstukken voor te leggen aan de Dienst Economie en Internationale 

Samenwerking. 

 

 Project TRANSIT Schoolverlatersplatform (schooljaar 2017-2018) 

(deelbudget 10.000 EUR) 

 

Elk jaar maken duizenden leerlingen de overstap van schoolbank naar 

arbeidsmarkt. Deze overgang roept bij jongeren heel wat vragen op. Het project 

‘TRANSIT Schoolverlatersplatform’ heeft de ambitieuze doelstelling om de 

Antwerpse schoolverlaters deze overstap van schoolbank naar arbeidsmarkt 

succesvol te laten maken. Ook de leerkrachten van deze schoolverlaters worden 

geïnformeerd over de actuele situatie van de (regionale) arbeidsmarkt. 

 

In het TRANSIT Schoolverlatersplatform bundelen Provincie Antwerpen, POM 

Antwerpen, VDAB, RVA en de sociale partners de krachten om netoverschrijdend 

laatstejaarsleerlingen uit ASO,TSO, BSO, Buso en Deeltijds Onderwijs te laten 

kennismaken met de wereld na de middelbare school. Deze brede samenwerking 

staat garant voor een volledig en optimaal aanbod inzake arbeidsbegeleiding. Met 

www.transitweb.be is er ook een duidelijke, overzichtelijke website volledig op 

maat van jongeren. Deze website biedt de mogelijkheid om op een eigentijdse 

manier een vast aanspreekpunt voor scholen, partners en andere geïnteresseerden 

te vormen. Via www.transitweb.be kunnen scholen zich ook online inschrijven voor 

de schoolverlatersdagen. 

 

Uit de evaluaties bij leerlingen en scholen van de vorige edities is gebleken dat het 

TRANSIT-programma als zeer zinvol wordt ervaren en de interactieve aanpak sterk 

aansluit bij de doelgroep. De afgelopen jaren werd er hard ingezet op de uitbreiding 

van de doelgroep (BSO, Buso en deeltijds onderwijs). Dit schooljaar wil het 

Schoolverlatersplatform ook het engagement aangaan om voor de ASO-leerlingen 

TRANSIT-schoolverlatersdagen ‘op maat’ te ontwikkelen. Hiervoor zal medio 2018 

een try-out worden georganiseerd om nieuwe lesformules (met verschillende 

infosessies) uit te testen voor deze doelgroep. Hiernaast wil het 

Schoolverlatersplatform ook een TRANSIT-programma specifiek rond de zorgsector 

ontwikkelen. 

 

Zowel op vlak van kwaliteit als op vlak van opkomst was de vorige editie van 

TRANSIT schoolverlatersdagen weer zeer succesvol met een bereik van 

3.600 laatstejaarsleerlingen uit ASO, BSO, DBSO en TSO. Voorgesteld wordt om 

voor het schooljaar 2017-2018 voor het project ‘TRANSIT Schoolverlatersplatform’ 

een bedrag van 10.000 EUR te voorzien ten behoeve van vzw ERSV Provincie 

Antwerpen.  

http://www.transitweb.be/
http://www.transitweb.be/
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 Project Jonge Haven (schooljaar 2017-2018) (deelbudget 20.000 EUR) 

 

De Antwerpse haven is de belangrijkste motor van de economie in de provincie 

Antwerpen. De toekomstige arbeidsmarkt en de huidige mis-match tussen vraag en 

aanbod in de havensectoren is één van de grootste uitdagingen die de Antwerpse 

haven moet overwinnen in het komende decennium. Deze uitdaging is helemaal in 

lijn met de missie van het Havencentrum. 

 

Het project Jonge Haven wil jongeren enthousiasmeren, hun interesse opwekken 

voor havenactiviteiten en hun tewerkstellingskansen tonen in de Antwerpse haven. 

Doordat het aanbod van het project inmiddels een plaats heeft gekregen in de 

werking van het Havencentrum is er tijd en ruimte vrij om het project verder uit te 

diepen. Het streefdoel is om een groter en ruimer doelpubliek te bereiken: meer 

excursies maar ook ruimer, namelijk voor geïnteresseerde jonge werkzoekenden 

die in de haven willen gaan werken. 

 

Ook zal er verder intensief worden ingezet op kwaliteitsverbetering van de 

bestaande excursies in nauwe samenwerking met de structurele partners 

Talentenstroom en Talentenfabriek. Naast een havenverkenning en verschillende 

bedrijfsbezoeken krijgen de jongeren ook de kans om in gesprek te gaan met 

enkele professionals die zelf voor een carrière in de haven gekozen hebben. Op die 

manier wordt de interesse gewekt voor de diverse tewerkstellingsmogelijkheden in 

de Antwerpse haven. 

 

Het Havencentrum zal zich in eerste instantie richten op de secundaire scholen 

(1° of 3° graad) op het grondgebied van de provincie Antwerpen en ook op de 

provinciale onderwijsinstellingen. Daarnaast richt het project zich ook op 

leerkrachten, ouders en bedrijven. De programma’s die Jonge Haven aanbiedt 

(‘Haven vol Techniek’ en ‘Haven vol Uitdagingen’ en ‘Haven vol Beroepen’), komen 

tegemoet aan een reeks eindtermen van het secundair onderwijs.  

Het aanbod van Jonge Haven wordt tijdig naar de scholen gecommuniceerd, zodat 

zij dit reeds in hun planning voor het schooljaar 2017-2018 kunnen opnemen. 

Daarnaast worden ook andere doelgroepen (leerkrachten, ouders en bedrijven) 

bereikt via specifieke evenementen (bijv. Open Bedrijvendag) en communicatie via 

verschillende media. 

 

Het voorgestelde subsidiebedrag van 20.000 EUR (schooljaar 2017-2018) ten 

behoeve van het APB Havencentrum voor het project ‘Jonge Haven’ zal worden 

aangewend om deels de loon- en werkingskosten van een projectmedewerker van 

het APB Havencentrum en werkingskosten gidsen te bekostigen. De kosten voor het 

volledige project worden geraamd op 110.000 EUR. De stad Antwerpen geeft ook 

een subsidiebedrag van 30.000 EUR voor het project ‘Jonge Haven’. 

 

 Project Zeescouts Aan de Stroom (deelbudget 10.000 EUR) 

 

De Zeescouts in Antwerpen tellen een 450-tal leden (vanaf 6 jaar). De Zeescouts 

bieden deze jongeren maritiem getinte vrijetijdsactiviteiten aan, zoals trainingen 

om nautistische vaardigheden te ontwikkelen, exploratie van de Schelde en 

Zeeuwse stromen. Via de Zeescouts maken deze jongeren kennis met het zee- en 

havengebeuren. Echter, dit betekent nog niet dat de jongeren intensief kennis 

maken met het havenleven of later bewust kiezen voor een opleiding of job in de 

haven. Via de ondersteuning aan het project ‘Zeescouts Aan de Stroom’ (ZAS) wil 

de provincie Antwerpen, en met name het Havencentrum, deze jongeren intensief 
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kennis laten maken met de haven en industrie binnen het havengebied en alzo een 

maatschappelijk draagvlak creëren voor havenactiviteiten in ruime zin. Deze 

doelstellingen sluiten ook aan bij de nieuwe visie en missie van het 

APB Havencentrum. 

 

De Antwerpse Zeescouts bieden ook logistieke ondersteuning aan het 

Havencentrum. Voor de excursies voor de 1° graad (‘Haven vol Technieken’ en 

‘Haven vol Beroepen’) gebruiken de leerlingen de zaalaccommodatie van de 

Zeescouts. Binnen deze samenwerking wordt nu ook voorzien dat de excursie 

‘Haven in Landschappen’ (een aardrijkskundig dagprogramma van het 

Havencentrum) kan vertrekken vanaf Linkeroever (vanaf de Zeescoutsbasis ‘ZAS’). 

  

De subsidie wordt toegekend voor zowel de werking, investeringen in infrastructuur 

en voor specifiek havengerelateerde activiteiten in samenwerking met het 

Havencentrum. Deze samenwerking wordt opgezet voor een periode van vijf jaar 

(2014-2018). Voorgesteld wordt om voor het project ‘Zeescouts Aan de Stroom’ 

een bedrag van 10.000 EUR uit te trekken ten behoeve van de vzw Zeescouts van 

Antwerpen. 

 

 Project Geothermie voor STEM (01/10/2017 – 31/12/2017) (deelbudget 

16.000 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. De 

aanleg van de warmtenetten is begonnen en de opbouw van de geothermische 

centrale is in volle voorbereiding. De officiële eerste steenlegging van deze centrale 

gebeurt op 9 oktober 2017. Ook zal de boortoren terugkeren naar de Balmattsite 

voor een nieuwe diepteboring. 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 

‘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 Balmatt-site ook dit najaar te mogen bezoeken. Van 

februari 2017 tot en met juni 2017 bezochten 58 klassen of 1.300 leerlingen de 

unieke site. Voor het laatste trimester van dit jaar mikken de organisator en 

partners op een dertigtal klassen. 
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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 21.000 EUR. Voorgesteld wordt om voor het project ‘Geothermie voor STEM’ 

(periode 01/10/2017 t/m 31/12/2017) een bedrag van 16.000 EUR te voorzien ten 

behoeve van vzw Voka – Kamer van Koophandel Kempen. 

 

 Project De serre als energiebron, kansen tot samenwerking! (deelbudget 

100.000 EUR) 

 

In de beleidsbrief ‘Economie en Internationale Samenwerking 2014-2018’ krijgt het 

energievraagstuk een prominente plaats. Energiekosten bepalen namelijk steeds 

meer de economische slagkracht van bedrijven en van onze regio. In de 

beleidsbrief wordt de provinciale ambitie geformuleerd om ‘rond energievoorziening 

en –gebruik de randvoorwaarden voor de bedrijven te verbeteren, waarbij het 

verduurzamen van de energieproductie wordt gekoppeld aan het verminderen van 

de energiekost’. Om deze ambitie vorm te geven wordt in de komende jaren een 

triple-helix-samenwerking gezocht met kennisinstellingen, steden en gemeenten, 

de intercommunales en het bedrijfsleven. 

 

Samen met de Thomas More hogeschool, meer specifiek het Kenniscentrum Energie 

(KCE), is de provincie Antwerpen op 1 juli 2015 hiermee van start gegaan. 

Kenniscentrum Energie heeft in de studie ‘energieclustering en centrale 

CO2-benutting in glastuinbouwclusters’ een concept ontwikkeld dat de 

samenwerking tussen glastuinbouwbedrijven mogelijk maakt door middel van een 

warmte- en CO2-net. Dit concept is inzetbaar in glastuinbouwclusters in de 

provincie Antwerpen en is geconcretiseerd in de glastuinbouwclusters Merksplas, 

Rijkevorsel, Hoogstraten en Sint-Katelijne-Waver. Deze studie werd op 31 augustus 

2017 afgerond. 

 

Uit deze studie bleken een aantal juridische en wetgevende belemmeringen die de 

realisaties van warmtenetten in glastuinbouwclusters vertragen. Ook bleek uit de 

studie dat een koppeling tussen een glastuinbouwbedrijf met een WKK 

(warmtekrachtkoppeling) en een andere warmtevrager zonder WKK (zoals 

landbouw, industrie, zwembad, appartementsgebouw,…), economische als 

ecologische voordelen biedt voor beide partijen. Dergelijke koppeling kent geen 

juridische en wetgevende belemmeringen en kan zowel binnen als buiten de 

glastuinbouwsector worden toegepast. 

 

Met het project ‘De serre als energiebron, kansen tot samenwerking!’ zal KCE voor 

15 praktijkcases een warmtekoppeling technisch en economisch uitwerken. Indien 

na onderzoek de koppeling haalbaar is, kunnen de partijen overgaan tot een 

realisatie. In het project zal KCE inzetten op communicatie en prospectie om de 

bedrijven te bereiken en om koppelingen te identificeren. Het tweede deel van de 
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studie zal inzetten op de verduurzaming en samenwerking in de 

glastuinbouwgebieden en op de samenwerking van deze gebieden met de 

omgeving. Dit onderzoek bouwt verder op de resultaten uit de vorige studie. In dit 

project wordt het geothermiepotentieel en de synergie met naburige 

bedrijvencomplexen verder onderzocht. 

In een derde luik zal KCE de glastuinbouwsector vooruit laten kijken en nieuwe 

opportuniteiten in kaart brengen. Zo zal KCE de toepasbaarheid van 

waterstoftechnologie binnen de glastuinbouwsector onderzoeken. In samenwerking 

met de bedrijven zal de productie, de opslag en het gebruik van waterstofgas 

vanuit de WKK-technologie worden onderzocht. 

 

Voorgesteld wordt om voor het project ‘De serre als energiebron, kansen tot 

samenwerking!’ een bedrag van 100.000 EUR te voorzien van het budget 2017 ten 

behoeve van Thomas More Kempen vzw. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 5 oktober 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 100.000,00 EUR aan POM Antwerpen 

(project stimuleren duurzame acties op bedrijventerreinen), vanuit het 

verdeelkrediet ‘subsidiëring van het provinciaal economisch beleid’ van het budget 

2017 ingeschreven onder budgetsleutel 0500/64900000 (ramingsnummer 

2017160135). 

 

Artikel 2: 

Ingestemd wordt om in afwijking van artikel 3 van het provinciaal reglement van 

16 december 2010 betreffende de subsidiëringen en het toestaan van 

reservevorming door subsidietrekkers de termijn van voorlegging van 

verantwoordingsstukken te verlengen tot en met 31 december 2017 ten behoeve 

van de vzw Universitair Bedrijvencentrum Antwerpen (project ‘Wetenschapspark 

Universiteit Antwerpen/Incubator Darwin -  ondernemerseducatie en uitbouw 

netwerk’), zoals toegekend en uitbetaald op het budget 2016 door deputatie van 

17 november 2016 (ramingsnummer 2016000135). 

 

Artikel 3: 

Ingestemd wordt met een subsidie van 150.000,00 EUR aan POM Antwerpen 

(project COach-OPeratie Detailhandel), vanuit het verdeelkrediet ‘subsidiëring van 

het provinciaal economisch beleid’ van het budget 2017 ingeschreven onder 

budgetsleutel 0500/64900000 (ramingsnummer 2017160135). 

 

Artikel 4: 

Ingestemd wordt om in afwijking van artikel 3 van het provinciaal reglement van 

16 december 2010 betreffende de subsidiëringen en het toestaan van 

reservevorming door subsidietrekkers de termijn van voorlegging van 

verantwoordingsstukken te verlengen tot en met 31 december 2017 ten behoeve 
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van de vzw UNIZO provincie Antwerpen (project ‘Ondersteuning provinciaal 

detailhandelsbeleid’), zoals toegekend en uitbetaald op het budget 2016 door 

deputatie van 17 november 2016 (ramingsnummer 2016000135). 

 

Artikel 5: 

Ingestemd wordt met een subsidie van 10.000,00 EUR aan vzw ERSV provincie 

Antwerpen (project TRANSIT schoolverlatersplatform schooljaar 2017-2018), vanuit 

het verdeelkrediet ‘subsidiëring van het provinciaal economisch beleid’ van het 

budget 2017 ingeschreven onder budgetsleutel 0500/64900000 (ramingsnummer 

2017160135). 

 

Artikel 6: 

Ingestemd wordt met een subsidie van 20.000,00 EUR aan APB Havencentrum 

(project ‘Jonge Haven’), vanuit het verdeelkrediet ‘subsidiëring van het provinciaal 

economisch beleid’ van het budget 2017 ingeschreven onder budgetsleutel 

0500/64900000 (ramingsnummer 2017160135). 

 

Artikel 7: 

Ingestemd wordt met een subsidie van 10.000,00 EUR aan vzw Koninklijke 

Vereniging der Baden-Powell Zeescouts van Antwerpen (project Zeescouts Aan de 

Stroom), vanuit het verdeelkrediet ‘subsidiëring van het provinciaal economisch 

beleid’ van het budget 2017 ingeschreven onder budgetsleutel 0500/64900000 

(ramingsnummer 2017160135). 

 

Artikel 8: 

Ingestemd wordt met een subsidie van 16.000,00 EUR aan vzw Voka – Kamer van 

Koophandel Kempen (project Geothermie voor STEM – periode 01/10/2017 t/m 

31/12/2017), vanuit het verdeelkrediet ‘subsidiëring van het provinciaal 

economisch beleid’ van het budget 2017 ingeschreven onder budgetsleutel 

0500/64900000 (ramingsnummer 2017160135). 

 

Artikel 9: 

Ingestemd wordt met een subsidie van 100.000,00 EUR aan vzw Thomas More 

Kempen (project De serre als energiebron, kansen tot samenwerking!), 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 31 maart 2019 toe 

te komen op de dienst economie en internationale samenwerking. 

 

 

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. 
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4. Financiën en logistiek 

 

VOORZITTER.- Ik stel voor de agendapunten 4/1 en 4/2 met één stemming af te handelen. 

De raad stemt ermee in. 
 

Nr. 4/1 van de agenda 

 

Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing artikel 43 §2 11° van 

het provinciedecreet. Leveren en plaatsen van het meubilair 

voor de inrichting van het nieuwe Provinciehuis. 

Plaatsen opdracht, gunningswijze en selectieleidraad. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

In vergadering van 22 juni 2017 heeft de provincieraad het ontwerp voor de 

inrichting bij het project nieuw provinciehuis goedgekeurd en als gunningswijze van 

de leveringen de open offerteaanvraag gekozen. 

 

De opdracht werd op 27 juni 2017 verzonden voor publicatie met 14 augustus 2017 

als uiterste datum voor het indienen van de offertes. Deze datum werd later 

verschoven naar 21 augustus 2017 omwille van problemen rond het leveren van 

modellen in het centraal magazijn op 14 augustus. 

 

Na publicatie kwamen er veel reacties uit de sector en bleek het bestek niet te 

voldoen aan het artikel 8 van het koninklijke besluit van 15 juli 2011 plaatsing 

overheidsopdrachten klassieke sectoren, dat een principieel verbod oplegt om in het 

bestek van een opdracht technische specificaties op te nemen die producten van 

een bepaald fabricaat of van een bepaalde herkomst of speciale technieken 

vermelden, waardoor bepaalde ondernemingen worden bevoordeeld of 

uitgeschakeld. 

 

Daarom heeft het departement Logistiek er in samenspraak met de bevoegde 

gedeputeerde voor geopteerd om op 17 augustus 2017 de opdracht in de 

publicatiefase stop te zetten en de bedrijven die zich hadden aangediend voor het 

verplichte plaatsbezoek hiervan te verwittigen. De stopzetting werd op 18 augustus 

voor publicatie verzonden. In de zitting van 14 september 2017 heeft de deputatie 

deze beslissing retroactief goedgekeurd. 

 

Nu wordt de voorgesteld om deze opdracht voor het leveren en plaatsen van 

meubilair voor de inrichting van het nieuwe Provinciehuis opnieuw in de markt te 

zetten met een aangepaste procedure en aangepaste opdrachtdocumenten. 

 

Het departement Logistiek stelt voor om als plaatsingsprocedure de 

mededingingsprocedure met onderhandeling te kiezen, gelet op artikel 38 §1, a, b 

en c  van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten. Bij de keuze van 

het meubilair voor het nieuwe provinciehuis moet immers niet alleen rekening 

gehouden worden met functionele eisen. Aangezien het gaat om een nieuw gebouw 

met een globaal architecturaal concept is het belangrijk dat het meubilair volledig in 

dat concept past en dat de verschillende elementen van de inrichting perfect op 

mekaar afgestemd worden. Wanneer de technische beschrijving in het bestek heel 

open wordt opgesteld is dit niet mogelijk zonder de mogelijkheid tot overleg met de 

inschrijvers. 
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De opdracht is onderverdeeld in twee percelen. Perceel 1 omvat het 

congresmeubilair, de bijbehorende tafels en stoelen, accessoires en de 

kenmerkende provinciehuisstoel en –tafel. Perceel 2 omvat in de hoogte verstelbare 

bureautafels en toebehoren. 

 

De voorgestelde procedure is een tweestapsprocedure, waarbij eerst een 

selectieleidraad wordt gepubliceerd en later het bestek wordt toegezonden aan de 

geselecteerden. Samen met de procedure wordt nu ook de selectieleidraad ter 

goedkeuring voorgelegd. Het bestek wordt ter goedkeuring voorgelegd in de 

vergadering van de provincieraad van november 2017. 

 

Als selectie-eisen dienen de kandidaten opgave te doen van de omzet in de voorbije 

drie boekjaren. Tevens dienen zij hun technische bekwaamheid aan te tonen door: 

 een lijst van hun drie voornaamste vergelijkbare leveringen per perceel 

waarvoor zij inschrijven; 

 De vermelding van de systemen voor het beheer van de toeleveringsketen 

en de traceersystemen die de ondernemer kan toepassen in het kader van 

de uitvoering van de opdracht; 

 de beschrijving van de technische uitrusting van de ondernemer, van de 

maatregelen die hij treft om de kwaliteit te waarborgen; 

 Een omschrijving van het gedeelte van de opdracht dat de ondernemer 

eventueel in onderaanneming wil geven. 

 

De kosten van deze opdracht worden geraamd op 1.176.000 EUR exclusief 

21% btw. 

 

De deputatie stelt voor om het plaatsen van de opdracht en de selectieleidraad 

goed te keuren en als wijze van gunnen van de leveringen de 

mededingingsprocedure met onderhandeling vast te stellen. 

 

Het ontwerp is digitaal beschikbaar. 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 12 oktober 2017. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 43.§2.11° van het provinciedecreet; 

 

Gelet op de inschrijving in de meerjarenplanning van een krediet voor de inrichting 

bij het project provinciehuis te Antwerpen; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

De provincieraad hecht goedkeuring aan de selectieleidraad voor de inrichting bij 

het project provinciehuis te Antwerpen, en stelt als wijze van gunnen van deze 

leveringen de mededingingsprocedure met onderhandeling vast. 
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De provincieraad beslist een overheidsopdracht te plaatsen voor het leveren van 

meubilair in het kader van het project Nieuw Provinciehuis. 

 

De provincieraad kiest de mededingingsprocedure met onderhandeling als 

plaatsingswijze en keurt de selectieleidraad bij de opdracht goed. 

 

 

VOORZITTER.- De heer Huijbrechts heeft het woord. 
 

De heer HUIJBRECHTS.- Gelieve een tegenstem van onze fractie te noteren voor dit punt. 
 

 

Nr. 4/2 van de agenda 

 

Provinciale overheidsopdrachten. 

Antwerpen. Gebouw Kronenburgstraat. 

Vernieuwen van de brandmeldinstallatie. 

Ontwerp. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

In het budget 2017 werd een bedrag voorbehouden voor dringende 

onderhoudsinvesteringen zoals voor het vernieuwen van de brandmeldinstallatie 

van het gebouw Kronenburgstraat te Antwerpen. 

 

Aan uw raad wordt thans voor goedkeuring het ontwerp voor deze 

overheidsopdracht voor werken voorgelegd, opgemaakt door het departement 

Logistiek, en omvattende bijzonder bestek, gedetailleerde en samenvattende 

opmeting, kostenraming en plannen. 

 

Het ontwerp voorziet in de vernieuwing van de autonome brandmeldinstallatie. De 

opdracht omvat de afbraak van de bestaande branddetectie- en centrale alsook de 

opbouw van een nieuwe installatie. 

 

De kosten van deze werken worden geraamd op 261.191,50 EUR + 54.850,22 EUR 

(21 % btw) = 316.041,72 EUR. 

 

De deputatie stelt voor om voornoemd ontwerp goed te keuren en als wijze van 

gunnen van de overheidsopdracht voor werken de vereenvoudigde 

onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking vast te stellen, in 

toepassing van artikel 41, §1, 2° van de wet van 17 juni 2016 inzake 

overheidsopdrachten. 

 

Het ontwerp is digitaal beschikbaar. 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 5 oktober 2017. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de inschrijving van een krediet in het budget 2017 voor dringende 

onderhoudsinvesteringen zoals voor het vernieuwen van de brandmeldinstallatie 

van het gebouw Kronenburgstraat te Antwerpen; 
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Gelet op artikel 43.§2.11° van het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

De provincieraad hecht goedkeuring aan het ontwerp voor het vernieuwen van de 

brandmeldinstallatie van het gebouw Kronenburgstraat te Antwerpen, opgemaakt 

door het departement Logistiek, en stelt in toepassing van artikel 41, §1, 2° van de 

wet van 17 juni 2016 als wijze van gunnen van deze werken de vereenvoudigde 

onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking vast. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

Dan leg ik de punten 4/1 en 4/2 samen 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. 
 

De agendapunten 4/1 en 4/2 worden goedgekeurd met 59 stemmen ja. 
 

 

Nr. 4/3 van de agenda 

 

Provinciale overheidsopdrachten. Lille. Doortrekkersterrein Lille. 

Inrichten van een terrein voor woonwagenbewoners. 

Rooien van bomen. Buitenaanleg en beplantingen. 

Bouwwerken en  technieken. Aansluiting op de nutsvoorzieningen. 

Ontwerpen. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

In vergadering van 28 januari 2016 verleende uw raad een principieel akkoord om 

bijkomende terreinen voor rondtrekkende woonwagenbewoners te realiseren op 

haar grondgebied. 

 

In diezelfde vergadering besliste uw raad om een eerste provinciaal 

doortrekkersterrein te realiseren in Lille, op een te verwerven grond in eigendom 

van vzw Het GielsBos. 

 

De Vlaamse overheid kende de provincie een subsidie toe van 195.000,00 EUR, 

nl. 100 % van de aankoopprijs van de grond (ministerieel besluit van 3 oktober 

2016). 

 

Ook voor de inrichting van het terrein zal de provincie Vlaamse subsidies 

aanvragen, op basis van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 

2015 houdende de subsidiëring van de verwerving, de inrichting, de renovatie en 

de uitbreiding van terreinen voor woonwagenbewoners. 
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De maximale subsidie bedraagt 1.804.140,00 EUR voor de voorziene 

25 standplaatsen (namelijk 1.686.112,31 EUR voor de inrichting verhoogd met 7 % 

subsidie voorzien voor algemene kosten: ontwerp, aanbesteding en opvolging van 

de werken). De Vlaamse subsidie heeft betrekking op de inrichting van het terrein 

(exclusief de kosten voor boscompensatie, meubilair, ICT en beheer en toezicht). 

 

Aan uw raad worden thans voor goedkeuring volgende ontwerpen, met 

bijbehorende ramingen en bestek, voorgelegd: 

- buitenaanleg en beplantingen: 496.018,93 EUR (incl. btw); 

- bouwwerken en technieken: 1.121.874,60 EUR (incl. btw). 

 

Volgende wijzen van gunnen worden voorgesteld: 

- buitenaanleg en beplantingen: bij vereenvoudigde onderhandelings-

procedure met voorafgaande bekendmaking in toepassing van artikel 41, 

§1, 2° van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten; 

- bouwwerken en technieken: bij openbare procedure in toepassing van artikel 

36 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten. 

 

Daarnaast worden nog volgende opdrachten van beperkte waarde gegund, in 

toepassing van art. 92 van voornoemde wet: 

- rooien van bomen: 34.183,71 EUR (incl. btw); 

- nutsvoorzieningen: 30.686,14 EUR (incl. btw). 

 

Het Departement Logistiek – Team Ontwerpen heeft een ontwerp opgemaakt voor 

een terrein met 25 standplaatsen. 

 

De 25 standplaatsen worden in vijf clusters van telkens vijf standplaatsen 

opgedeeld, alle bereikbaar via een centrale rijweg. Bij elke cluster zijn twee 

toiletten en een douche voorzien. 

 

Het hoofdgebouw omvat een bureauruimte, dienstlokalen en technische lokalen, 

douches, voorzieningen voor minder validen (douche en toilet) en een polyvalent 

lokaal. 

 

Het terrein wordt aan drie zijden begrensd door een grondberm met 

draadafsluiting. De voorzijde van het terrein is open om een maximale sociale 

controle te houden. 

 

Om het terrein aan te leggen, dienen de bestaande bomen – een typisch Kempens 

bos met hoge naaldbomen zonder onderbeplanting - gerooid te worden. Het te 

rooien bos wordt gecompenseerd op terreinen van de gemeente Lille. 

 

Het totale project wordt aldus geraamd op 1.682.763,38 EUR (incl. btw). Deze 

projectkost wordt dus volledig gedekt door de maximale subsidie. 

 

De deputatie stelt voor om voornoemde ontwerpen goed te keuren alsook 

voornoemde wijzen van gunnen van deze overheidsopdrachten voor werken. 

 

De ontwerpen zijn digitaal beschikbaar. 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 12 oktober 2017. 
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De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 43.§2.11° van het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

De provincieraad hecht goedkeuring aan de ontwerpen voor het inrichten van een 

doortrekkersterrein voor woonwagenbewoners te Lille, opgemaakt door het 

departement Logistiek, en stelt hiervoor volgende wijze van gunnen vast : 

- buitenaanleg en beplantingen: bij vereenvoudigde onderhandelings-

procedure met voorafgaande bekendmaking in toepassing van artikel 41, 

§1, 2° van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten; 

- bouwwerken en technieken: bij openbare procedure in toepassing van artikel 

36 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten. 

 

 

VOORZITTER.- De heer Merckx heeft het woord. 

 

De heer MERCKX.- Onze partij feliciteert zowel de dienst Welzijn als de dienst Logistiek 

voor dit mooie project in dienst van de doortrekkende mensen. Het gaat hier om een 

weloverwogen moderne infrastructuur: open, duurzaam en vandalismebestendig. Er is 

personeel voorzien voor hulp en toezicht. Ook de communicatie naar de buurt toe, en naar 

de gebruikers van de nabijgelegen P&R voor carpoolers zit snor. 

Buurtinformatievergaderingen zijn er geweest en komen er nog, folders onder de 

ruitenwissers, inschakeling van de regionale media. Ik ben vergeten te vragen op de 

commissie of er ook gedacht is aan direct contact tussen de omwonenden en 

vertegenwoordigers van de woonwagenbewoners. Indien niet, lijkt ons dat bijkomend nuttig 

om onbegrip en weerstand tegen dit mooie initiatief te voorkomen. 

 

Proficiat dus voor deze voorbeeldige humane benadering van “les gens du voyage”, die in 

het verleden zo vaak het voorwerp geweest zijn van uitsluiting, vervolging en, helaas in de 

jaren ‘30 en ‘40 van de vorige eeuw zelfs van uitroeiing door het fascistische Duitse 

regime. 

 

 

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. 

61 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

54 leden hebben ja gestemd; 

  5 leden hebben nee gestemd; 

  2 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 54 stemmen ja, bij 5 stemmen nee en 2 onthoudingen. 
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VOORZITTER.- Ik stel voor de agendapunten 4/4 en 4/5 met één stemming af te 

handelen. De raad stemt ermee in. 
 

Nr. 4/4 van de agenda 

 

Vastgoed. Geel en Mol. Fietsostrade Herentals-Balen. 

fase 2. deelprojecten 11 en 12. Aankopen. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

In vergadering van 25 september 2014 gaf de provincieraad van Antwerpen haar 

goedkeuring aan de door het ingenieursbureau Tractebel uit Brussel opgestelde 

onteigeningsplannen met bijhorende motivatie ter verantwoording van het 

openbaar nut voor de verwerving van tal van innemingen in Geel en Mol, gelegen 

langs spoorlijn 15 (Herentals-Balen) in het kader van de aanleg van de fietsostrade 

langs deze spoorlijn. 

 

In de loop van de onderhandelingen is gebleken dat de onteigeningsplannen hier en 

daar onduidelijkheden en fouten bevatten. Bovendien werd later nog een 

subsidiedossier voor de bouw van een fietstunnel goedgekeurd door de Europese 

Unie, waardoor het traject van deelproject 8 gewijzigd diende te worden. Ook in 

deelprojecten 9, 11 en 12 dienden aanpassingen te gebeuren in functie van een 

betere afwatering en nieuwe regelgeving rond ‘vergevingsgezinde fietspaden’ (die 

iets breder zijn dan de 3 meter die voorheen werd voorzien). 

 

Om die reden besloot de deputatie in zitting van 27 juli 2017 een streep te trekken 

onder de onteigeningsplannen en onteigeningsvergoedingen zoals ze werden 

goedgekeurd, en een nieuwe fase op te starten. In die fase 2 zitten alle nieuwe te 

verwerven innemingen en aangepaste innemingen uit de vorige 

onteigeningsplannen, alsook een aantal innemingen waarover in de eerste fase niet 

onderhandeld werd in afwachting van de nieuwe onteigeningsplannen. De 

innemingen die wel op basis van de oude onteigeningsplannen verworven konden 

worden, zijn afgerond of zitten in het laatste stadium van de onderhandelingen, op 

enkele innemingen na waarvoor de gerechtelijke onteigening opgestart zal worden. 

 

Deelproject 11 (Geel) betreft deels volledig nieuwe, deels gewijzigde en deels 

bijkomende innemingen (waarmee wordt bedoeld: een nieuwe in te nemen strook 

naast de strook die reeds in fase 1 werd aangekocht). Daarnaast behelst 

deelproject 11 ook 10 innemingen die ongewijzigd uit fase 1 werden overgenomen. 

De onderhandelingen werden destijds nooit opgestart omdat toen al duidelijk was 

dat de plannen voor dit deelproject gewijzigd dienden te worden. 

Deelproject 12 (Geel/Mol) betreft deels gewijzigde en deels bijkomende 

innemingen. 

 

De nieuwe onteigeningsplannen voor deze deelprojecten werden na overleg met de 

dienst Mobiliteit nog niet aan de provincieraad voorgelegd, gezien daarvoor 

gewacht wordt op het nieuwe onteigeningsdecreet dat eerstdaags zal uitgevaardigd 

worden en een gunstigere procedure voorziet.  

Dit neemt niet weg dat de minnelijke onderhandelingen reeds kunnen worden 

opgestart. In zitting van 27/07/2017 werd hiervoor goedkeuring gegeven door de 

deputatie. Iedere onteigening wordt moet immers verplicht vooraf worden gegaan 

door minnelijke onderhandelingen. 
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Het team Vastgoed bekwam al voor 6 innemingen verkoopbeloftes op basis van de 

nieuwe onteigeningsplannen. De toegekende vergoedingen voor alle innemingen 

zijn berekend op basis van het schattingsverslag van Landmeterskantoor Smet-

Geukens, verhoogd met wederbeleggingsvergoeding, wachtintresten en eventueel 

een vergoeding voor opstanden. 

 

De toekenning van wederbeleggingsvergoeding en wachtintresten zijn gebruikelijk 

voor verwervingen in het kader van een onteigening, ook de rechter kent deze toe 

in het geval van een gerechtelijke onteigening. Hoewel in dit geval de 

onteigeningsplannen nog niet zijn goedgekeurd, staat vast dat dit zal gebeuren 

zodra het onteigeningsdecreet in werking treedt. Voorts moet een schending van 

het gelijkheidsbeginsel vermeden worden door een financieel voordeel toe te 

kennen aan de eigenaars die pas minnelijk akkoord gaan nadat de 

onteigeningsplannen zijn goedgekeurd of diegene die gerechtelijk onteigend zullen 

worden. Het is om die reden dat de vergoeding die nu wordt toegekend aan de 

eigenaars in de minnelijke fase gebaseerd is op een schattingsverslag verhoogd 

met de wederbeleggingsvergoeding , wachtinteresten en eventuele opstanden. De 

samenstelling van deze vergoeding zal dus gelijk zijn aan deze die eigenaars zullen 

krijgen nadat de onteigeningsplannen zijn goedgekeurd. 

 

Thans liggen verkoopbeloftes voor van volgende innemingen: 

 

 Inneming 11.29.2 van de echtgenoten Teunkens-Huysmans, zijnde 215m² uit 

het perceel ten kadaster gekend Geel, 1ste afdeling, sectie I, nummer 91C, 

tegen de prijs van 2.031,88EUR, alle vergoedingen inbegrepen. 

 

De aanvankelijke raming voor deze inneming bedroeg 1.965,38 EUR. De 

vergoeding voor de afsluiting moest echter worden herzien, en is opgetrokken van 

433,50 EUR tot 500,00 EUR. 

 

Deze inneming is verpacht aan dhr. Bart Teunkens. Voor de verbreking van de 

pacht hoeft echter geen bijkomende vergoeding betaald te worden, gezien die mee 

werd verrekend in de koopprijs. De eigenaar regelt zelf de pachtverbreking met de 

pachter voorafgaand aan het verlijden van de koopakte. 

 

Verder werd in de verkoopbelofte nog volgende praktische afspraak opgenomen: 

“De prikkeldraad wordt verplaatst door de eigenaar.” 

 

 Innemingen 11.29bis en 11.30bis van de echtgenoten Luyckx-Bartholomeus, 

zijnde 241m² uit het perceel ten kadaster gekend Geel, 1ste afdeling, sectie I, 

nummer 151A (inneming 11.29bis) en 255m² uit het perceel ten kadaster 

gekend Geel, 1ste afdeling, sectie I, nummer 154A (inneming 11.30bis), tegen 

de prijs van 5.039,01 EUR, alle vergoedingen inbegrepen. 

 

Voor deze inneming werd de vergoeding aanvankelijk geraamd op 5.139,01. Hierin 

was 100,00EUR voorzien voor het verplaatsen van de toegang. Gezien een andere 

regeling voor de toegang werd bedongen, is deze 100,00 EUR geschrapt. 

 

De eigenaars bedongen in de verkoopbelofte volgende bijzondere voorwaarde: “De 

toegang tot het perceel gebeurt via Kievermont, op de plaats waar het fietspad zal 

aangelegd worden. Deze toegang dient te worden behouden. Ter hoogte van het 

perceel moet door de provincie Antwerpen een duiker van 8m lang voorzien 

worden.” 
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Verder werd in de verkoopbelofte nog volgende praktische afspraak genoteerd: “De 

eigenaar verplaatst zelf de prikkeldraad”. 

 

 Innemingen 12.26bis, 12.27bis en 12.28bis van de echtgenoten Stessens-

Meeus, zijnde 381m² uit het perceel ten kadaster gekend Mol, 3de afdeling, 

sectie E, nummer 2013D (inneming 12.26bis), 108m² uit het perceel ten 

kadaster gekend Mol, 3de afdeling, sectie E, nummer 2011 (inneming 12.27bis) 

en 346m² uit het perceel ten kadaster gekend Mol, 3de afdeling, sectie E, 

nummer 2012C (inneming 12.28bis), tegen de prijs van 11.085,38 EUR, alle 

vergoedingen inbegrepen. 

 

De aanvankelijk geraamde vergoeding voor deze innemingen bedroeg 

5.949,38 EUR. Inneming 12.28bis heeft echter slechts een beperkte diepte. Door de 

inneming wordt het restant van het perceel nagenoeg onbruikbaar gezien er geen 

tractor meer kan keren, en dus zo goed als waardeloos. Daarom werd voor dit 

perceel een minwaarde toegekend van 5.136,00 EUR. 

 

De bodemattesten zijn blanco. 

 

De bijlagen zijn digitaal beschikbaar. 

 

Krediet is voorzien in het budget van 2017. 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 5 oktober 2017. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de schatting; 

 

Gelet op de bodemattesten; 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Onder verklaring dat de transactie wordt aangegaan voor openbaar nut, met name 

voor de aanleg van een fietspad, wordt machtiging verleend tot aankoop voor de 

aanleg van de fietsostrade Herentals-Balen, deelprojecten 11 en 12, van: 

 Inneming 11.29.2 van de echtgenoten Teunkens-Huysmans, zijnde 215m² uit 

het perceel ten kadaster gekend Geel, 1ste afdeling, sectie I, nummer 91C, 

tegen de prijs van 2.031,88 EUR, alle vergoedingen inbegrepen. 

 Innemingen 11.29bis en 11.30bis van de echtgenoten Luyckx-Bartholomeus, 

zijnde 241m² uit het perceel ten kadaster gekend Geel, 1ste afdeling, sectie I, 

nummer 151A en 255m² uit het perceel ten kadaster gekend Geel, 

1ste afdeling, sectie I, nummer 154A, tegen de prijs van 5.039,01 EUR, alle 

vergoedingen inbegrepen. 

 Innemingen 12.26bis, 12.27bis en 12.28bis van de echtgenoten Stessens-

Meeus, zijnde 381m² uit het perceel ten kadaster gekend Mol, 3de afdeling, 

sectie E, nummer 2013D, 108m² uit het perceel ten kadaster gekend Mol, 

3de afdeling, sectie E, nummer 2011 en 346m² uit het perceel ten kadaster 
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gekend Mol, 3de afdeling, sectie E, nummer 2012C, tegen de prijs van 

11.085,38 EUR, alle vergoedingen inbegrepen. 

 

Artikel 2: 

Gezien voor de verwezenlijking van de fietsostrade het volle genot van het goed 

noodzakelijk is, wordt aan de echtgenoten Teunkens-Huysmans opgelegd de 

lopende pacht op inneming 11.29.2 te verbreken voorafgaand aan het verlijden van 

de koopakte. 

 

Artikel 3: 

In de koopakte voor innemingen 11.29bis en 11.30bis wordt volgende bijzondere 

voorwaarde opgenomen: “De toegang tot het perceel gebeurt via Kievermont, op 

de plaats waar het fietspad zal aangelegd worden. Deze toegang dient te worden 

behouden. Ter hoogte van het perceel moet door de provincie Antwerpen een 

duiker van 8m lang voorzien worden.” 

 

Artikel 4: 

Volgende praktische afspraken worden in de koopakte opgenomen: 

 Voor inneming 11.29.2: “De prikkeldraad wordt verplaatst door de eigenaar.” 

 Voor innemingen 11.29bis en 11.30bis: “De eigenaar verplaatst zelf de 

prikkeldraad”. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

 

Nr. 4/5 van de agenda 

 

Vastgoed. Fietspad Herentals-Westerlo-Olen. 

Overdracht gedeelte fietspad aan de stad Herentals. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

1. Voorgeschiedenis 

 

Op 23 september 1999 besliste de provincieraad een verlaten militaire 

spoorwegbedding aan te kopen om er in overleg met de betrokken 

gemeentebesturen (Herentals, Westerlo en Olen) een bovenlokaal, functioneel en 

recreatief fietspad aan te leggen. Het fietspad werd in 2001 aangelegd volgens een 

ontwerp van de toenmalige dienst Werken en Infrastructuur. De aanleg van het 

fietspad, met een totale lengte van 3,85 km, werd evenwel niet volledig voltooid.  

 

Helemaal op het einde doorsneed de spoorlijn immers enkele privé- en openbare 

eigendommen, wat er op neer zou komen dat het aan te leggen fietspad door de 

tuin van enkele gezinnen zou lopen. Omdat dit geen ideale situatie was, besliste de 

deputatie op 16 december 1999 om het fietspad het spoorwegtracé te laten volgen 

tot aan de kruising met de wegenis Truchelven, en vervolgens over een lengte van 

circa 150 meter tot aan de Boerenkrijglaan/Mechelsestraat gebruik te maken van 

voornoemde wegenis, die op die plaats de grens vormt tussen Westerlo en Olen. 
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2. Onuitgevoerd: verharding en grondruil 

 

De wegenis Truchelven is evenwel een onverharde grindweg. Aanvankelijk zou dat 

laatste stukje fietspad onverhard blijven; later waren er wel degelijk plannen om 

die laatste 150 meter te verharden. De provincie wou dan wel eerst eigenaar 

worden van de wegenis, en wou daartoe de spoorbedding ruilen met de 

aangelanden voor de wegenis Truchelven en delen van de aangrenzende percelen. 

Daartoe heeft een provinciale landmeter-expert op 3 december 2001 een 

opmetingsplan opgemaakt, met daarop de te verwerven en de te vervreemden 

percelen. 

 

Er werden afspraken gemaakt met de gemeente Westerlo, en een taakverdeling 

werd opgesteld.  

 

De grondruilingen zijn evenwel nooit gerealiseerd, alhoewel de onverharde wegenis 

Truchelven sinds 2001 wel de facto gebruikt wordt als eindstuk van het fietspad. De 

gemeente Westerlo heeft hierin verder geen initiatief meer genomen, en ook vanuit 

de provincie werd het dossier niet verder opgevolgd. 

Wel zijn er met de aangelanden bezettingsovereenkomsten afgesloten om te 

voorkomen dat zij na 30 jaar de verkrijgende verjaring zouden kunnen inroepen. 

 

3. Herneming van het dossier 

 

Sinds de beslissing van de Vlaamse overheid om de provinciewegen over te dragen 

aan het Vlaams gewest en de gemeenten, is de provincie Antwerpen niet meer 

uitgerust om het onderhoud van dit fietspad te doen.   

 

Het team Vastgoed is dan ook van mening dat het fietspad Herentals-Westerlo-Olen 

- naar analogie met de fietsostrades - best overdragen wordt aan de betrokken 

gemeenten. Met die gemeenten werd bij de aanleg ervan geen overeenkomst 

afgesloten betreffende hun rol. Daarom werd aan de gemeenten gevraagd om hun 

principieel akkoord te geven voor de overdracht. De drie betrokken gemeenten 

lieten per post weten principieel akkoord te gaan. 

 

De gemeenten Olen en Westerlo wensen evenwel dat de wegenis Truchelven alsnog 

verhard zou worden vóór de overdracht. 

 

De stad Herentals sprak zich niet uit over een eventuele verharding; het stuk ligt 

dan ook niet op haar grondgebied. 

 

Op 22 juni 2017 besliste de deputatie formeel dat het gedeelte Truchelven van het 

fietspad alsnog verhard zal worden en dat de nodige grondruilingen gerealiseerd 

zullen worden, zij het op basis van een nieuw opmetingsplan. De overdracht van 

het fietspad aan de gemeenten Westerlo en Olen zal pas gebeuren als het gedeelte 

Truchelven is verhard; het gedeelte van het fietspad op het grondgebied van de 

stad Herentals kan wel al overgedragen worden. 

 

Bijgevolg stelt het team Vastgoed voor om volgende percelen kosteloos over te 

dragen aan de stad Herentals: 

- Herentals, 3de afdeling, sectie D, nummer 103d, 317 m² groot 

- Herentals, 3de afdeling, sectie D, nummer 82p, 2.299 m² groot 

- Herentals, 3de afdeling, sectie D, nummer 51l, 7.563 m² groot 

- Herentals, 3de afdeling, sectie C, nummer 1y2, 3.481 m² groot 
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- Herentals, 3de afdeling, sectie B, nummer 258b, 2.532 m² groot 

- Herentals, 3de afdeling, sectie B, nummer 297p, 4.544 m² groot 

 

Er dienen nog nieuwe stedenbouwkundige inlichtingen aangevraagd te worden. Uit 

een mail van de stad Herentals van 25 september 2014 bleek alvast dat toen op 

voornoemde percelen nooit activiteiten uitgeoefend werden of inrichtingen 

gevestigd waren die voorkomen op de “Lijst van activiteiten en inrichtingen die 

bodemverontreiniging kunnen veroorzaken” zoals beschreven in art. 21 VLAREBO 

en kolom 8 van de indelingslijst opgenomen in bijlage 1 van titel I van het VLAREM. 

Aangezien er sinds 2014 niets veranderd is, kan met zekerheid worden 

aangenomen dat de nieuwe inlichtingen identiek zullen zijn. 

 

De notariële kosten zullen gedragen worden door de provincie. 

 

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 5 oktober 2017. 

 

De bijlagen zijn digitaal beschikbaar. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Overwegende dat de provincie onvoldoende is uitgerust om het onderhoud te doen 

van het fietspad Herentals-Westerlo-Olen; 

 

Gelet op de huidige samenwerkingsovereenkomsten met gemeenten aangaande de 

fietsostrades; 

 

Gelet op het akkoord met de stad Herentals; 

 

Gelet op de bepalingen van het Provinciedecreet; 

 

Gelet op de Vlarebo-inlichtingen; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Machtiging wordt verleend voor de kosteloze overdracht van het gedeelte van het 

fietspad Herentals-Westerlo-Olen op het grondgebied van de stad Herentals aan de 

stad Herentals. Het betreft volgende percelen: 

- Herentals, 3de afdeling, sectie D, nummer 103d, 317 m² groot 

- Herentals, 3de afdeling, sectie D, nummer 82p, 2.299 m² groot 

- Herentals, 3de afdeling, sectie D, nummer 51l, 7.563 m² groot 

- Herentals, 3de afdeling, sectie C, nummer 1y2, 3.481 m² groot 

- Herentals, 3de afdeling, sectie B, nummer 258b, 2.532 m² groot 

- Herentals, 3de afdeling, sectie B, nummer 297p, 4.544 m² groot 

 

Artikel 2: 

Voor zover als nodig worden de goederen gedesaffecteerd uit het provinciaal 

openbaar domein. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
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Dan leg ik de punten 4/4 en 4/5 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 4/4 en 4/5 worden goedgekeurd met 61 stemmen ja. 
 

 

Nr. 4/6 van de agenda 

 

Vastgoed. Herentals. Plassendonkse Loop (A.7.10.26). 

Vraag Engie. Recht van overhang. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Het team Vastgoed werd gecontacteerd door de NV Electrabel, hierna genoemd 

Engie Electrabel, met de vraag of de provincie akkoord gaat met een recht van 

overhang en/of een erfdienstbaarheid non aedificandi in het kader van de bouw van 

een windturbinepark langs de E313 in Herentals, tussen de Servaes Daemsstraat en 

Plassendonk en over de Plassendonkse Loop (A.7.10.26), een onbevaarbare 

waterloop van 2de categorie. 

 

Het recht van overhang brengt met zich mee dat de provincie, eigenaar van het 

lijdend erf, aanvaardt dat de wieken van de op het heersend erf geïnstalleerde 

windturbines over het lijdend erf uitsteken, hangen en operationeel zijn. 

 

De erfdienstbaarheid non aedificandi impliceert het verbod voor de provincie, 

eigenaar van het lijdend erf, om hoogstammige bomen aan te planten of te laten 

groeien of enige, zelfs tijdelijke constructie te laten bouwen van meer dan 20 meter 

hoogte, tenzij hiervoor vooraf gezamenlijke toestemming is gegeven door de 

eigenaar van het heersend erf en van Engie Electrabel. 

 

Het project heeft als doel 3 windturbines te realiseren, zoals aangeduid op de kaart 

in bijlage. De erfdienstbaarheid non aedificandi en / of het recht van overhang 

zouden komen op het gedeelte van de Plassendonkse Loop dat zich bevindt tussen 

de percelen kadastraal gekend als Herentals, 3de afdeling, sectie A nummers 345, 

347A en 371. 

 

Deze aanvraag wordt voorafgaandelijk aan de aanvraag van een milieuvergunning 

en stedenbouwkundige vergunning gesteld omdat deze principeakkoorden met de 

eigenaars van de gronden bekend moeten zijn op het moment van de aanvraag. De 

vraag staat evenwel los van het milieuvergunnings-en stedenbouwkundig dossier in 

die zin dat een positief antwoord op deze vraag geenszins inhoudt dat de provincie 

zich akkoord verklaart met een toekomstige milieuvergunning of 

stedenbouwkundige vergunning voor dit project. 

 

Om de principes met betrekking tot het recht van overhang en / of de 

erfdienstbaarheid non aedificandi vast te leggen werd in samenspraak met de 

provinciale diensten een (optie)contract met het oog op de realisatie van een 

windturbineproject opgesteld. Omdat het optiecontract een recht van overhang en / 

of een erfdienstbaarheid non aedficandi (zakelijk recht of daad van beschikking met 
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betrekking tot een onroerend goed) voorziet, moet de goedkeuring van deze 

overeenkomst aan de provincieraad worden voorgelegd. 

 

De dienst Integraal Waterbeleid heeft geen bezwaar vermits de windturbine geen 

impact zal hebben op de vloei, de ruiming en het onderhoud van de waterloop: 

 

 De rand van de mast situeert zich op 15 meter van de beek. De rand van 

het ondergrondse funderingsblok bevindt zich op 9 meter van de rand van 

de gracht. Het middelpunt van de turbine bevindt zich op 19 m van het 

dichtstbijzijnde punt van de beek. De mast heeft een straal van ongeveer 

4 m. De fundering heeft een straal van ongeveer 10 m.  

 Het werkvlak en de toegangsweg tot de windturbine situeren zich op ten 

minste 5 meter van de kruin van de beek. De toegangsweg kruist de beek. 

Er zal dus een permanente inbuizing nodig zijn. De toegangsweg kan 

gebruikt worden voor de onderhoudswerken en het ruimen van de beek  

 De aanlevering van de onderdelen zal ook gebeuren via de toegangsweg die 

getekend is op het plan. De Plassendonkseloop wordt overgestoken op de 

grens van de percelen 355 E en 370. Een inbuizing zal dus nodig zijn.  

 

De overeenkomst bevat in het kort volgende bepalingen: 

 

 Dit optiecontract vormt een contractbelofte om een recht van overhang en / 

of een erfdienstbaarheid non aedificandi te verlenen aan Engie Electrabel  

 Dit optiecontract wordt aangegaan onder de volgende opschortende 

voorwaarden: 

o Het definitief bekomen van de nodige vergunningen; 

o Het ongewijzigd blijven van de Vlaamse regelgeving inzake 

bevordering van groene elektriciteit op het ogenblik van het 

verkrijgen van de definitieve vergunningen en machtigingen; 

o Het definitief bekomen van de noodzakelijke toelating voor de 

aansluiting van de windturbines op het elektriciteitsnet. 

Indien deze opschortende voorwaarden niet vervuld zijn binnen 7 jaar na de 

ondertekening van de overeenkomst, zal deze van rechtswege beëindigd 

zijn. Engie Electrabel heeft evenwel het recht om afstand te doen van één of 

meerdere opschortende voorwaarden. 

 Engie Electrabel betaalt aan de provincie Antwerpen een jaarlijkse 

vergoeding van 3.000,00 EUR (drieduizend euro); deze vergoeding wordt 

jaarlijks aangepast aan de evolutie van de gezondheidsindex. De vergoeding 

wordt de eerste maal betaald bij de aanvang van de werken. 

 Bij niet realisatie van het project krijgt de provincie geen schadevergoeding. 

 Engie Electrabel is niet aansprakelijk voor enige min- of meerwaarde die 

aangebracht wordt aan het lijdende erf door de loutere toekenning van de 

verleende rechten (andere schade zal volgens gemeenrecht vergoed 

worden). 

 De toestemming inzake het recht van overhang en / of de zone non 

aedificandi geldt voor een termijn van 25 jaar die ingaat bij de 

ondertekening van de authentieke akte die deze rechten vastlegt. De kosten 

van deze akte zijn ten laste van Engie Electrabel. 

 Een verlenging van de gevestigde rechten met een termijn van 25 jaar 

onder de voorwaarden van de huidige overeenkomst is mogelijk, indien één 

der partijen dit per aangetekend schrijven aan de andere partij meldt, ten 

laatste 6 maanden voor het einde van de lopende vijfentwintigjarige 

periode. 
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 Bij vroegtijdige opzeg door Engie Electrabel in de eerste 25 jaar is een 

schadevergoeding verschuldigd van 2 maal de jaarlijkse vergoeding. In 

geval van opzeg tijdens de tweede vijfentwintigjarige periode is een opzeg 

van 1 maal de jaarlijkse vergoeding verschuldigd. 

 Deze verbintenis houdt in dat de provincie zich ertoe verbindt aan anderen 

geen erfdienstbaarheden of andere rechten te verlenen voor de realisatie 

van een gelijkaardig project op dat stuk van de Plassendonkse Loop. 

 De rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst zijn overdraagbaar. 

 Er is geen garantie dat er effectief overdraaiende wieken zullen zijn. Indien 

er geen wieken overdraaien op het lijdende erf zal geen enkele 

(schade)vergoeding verschuldigd zijn. 

 

Het volledige ontwerp van overeenkomst en het inplantingsplan vindt u digitaal 

bijgevoegd. 

 

De bijlagen zijn digitaal beschikbaar. 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 5 oktober 2017.  

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

De provincieraad van Antwerpen gaat akkoord met een recht van overhang en / of 

een erfdienstbaarheid non aedificandi in het kader van de bouw van een 

windturbinepark langs de E313 in Herentals, tussen de Servaes Daemsstraat en 

Plassendonk en over de Plassendonkse Loop (A.7.10.26), een onbevaarbare 

waterloop van 2de categorie, tussen de percelen kadastraal gekend als Herentals, 

3de afdeling, sectie A nummers 345, 347A en 371, zoals aangeduid op voorgebracht 

inplantingsplan. 

 

Artikel 2: 

Hiertoe geeft de provincieraad van Antwerpen goedkeuring aan het voorgebracht 

ontwerp van “(optie)contract met het oog op de realisatie van een 

windturbineproject”. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

Dan leg ik dit punt voor ter stemming en de stemming is geopend. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

60 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

55 leden hebben ja gestemd; 

 5 leden hebben nee gestemd. 
 

Goedgekeurd met 55 stemmen ja, bij 5 stemmen nee. 
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VOORZITTER.- Ik stel voor de agendapunten 4/7 tot en met 4/11 met één stemming af te 

handelen. De raad stemt ermee in. 
 

Nr. 4/7 van de agenda 

 

Vastgoed. Herselt. Provinciaal groendomein Hertberg. 

Aankoop weekendverblijven. 

Fase 5. Vierde 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. 

 

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 de eerste 4 fases werden weekendverblijven en 

gronden aangekocht van 21 eigenaars. 

 

In de 5de en laatste fase wordt onderhandeld over de aankoop van de resterende 

weekendverblijven en gronden die getroffen zijn door het PRUP en waarvan de 

eigenaars hadden laten weten dat zij hun eigendom eventueel aan de provincie 

wensten te verkopen. Daarnaast omvat deze fase ook de aankoop van enkele 

eigendommen van eigenaars die een planschadedossier hebben ingediend. Het gaat 

om 27 eigenaars met soms meerdere percelen. Van 22 van die eigenaars werden 

reeds verkoopbeloften voorgelegd in de provincieraden van 24 mei 2017, 22 juni 

2017 en 28 september 2017. 

 

Thans werden nieuwe verkoopbeloften bekomen voor: 

 

1. Een weekendverblijf gelegen te Herselt, Vijverstraat 17d, eigendom van de 

heer en mevrouw Celis-De Paepe en kadastraal gekend als Herselt, 

2de afdeling, sectie M, nummer 673p2, voor een bedrag van 139.000,00 EUR. 
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2. Twee weekendverblijven en een perceel bos gelegen te Herselt, Veerlepad 48c 

en 48g, eigendom van de heer Vital Mondelaers en kadastraal gekend als 

Herselt, 2de afdeling, sectie M, nummers 798z2, 796a en 798y2, voor een 

bedrag van 210.970,00 EUR. 

 

Het weekendverblijf van de heer en mevrouw Celis-de Paepe wordt aangekocht 

tegen schattingsprijs; voor de andere goederen wordt evenwel meer betaald dan 

geschat, en wel om volgende reden: 

De schattingen voor de aankoop van weekendverblijven en onbebouwde percelen in 

Herselt zijn gemaakt door 3 verschillende landmeters-experts. Een en ander heeft 

ervoor gezorgd dat een aantal gelijkwaardige onbebouwde gronden - qua ligging, 

bestemming en oppervlakte - toch verschillend geschat zijn. Zeker als dit 

verschillende percelen van dezelfde eigenaars of aangrenzende percelen van 

verschillende eigenaars betrof, vielen de verschillen in schattingsprijzen erg op. De 

schattingsbedragen voor onbebouwde percelen van de laatste reeks liggen lager 

dan die van de vorige reeksen. Aangezien de eigenaars uit deze fase goed op de 

hoogte waren van de geboden grondprijzen in de vorige fases, maakte dit de 

onderhandelingen erg moeilijk. De provincie is als overheid gehouden de beginselen 

van behoorlijk bestuur na te leven, zijnde; het gelijkheids-, vertrouwens-, 

rechtszekerheids- en fair play-beginsel. In het licht hiervan werden alle schattingen 

van de laatste reeks grondig onderzocht. Dit resulteerde in een opwaardering bij 

17 van de 27 schattingen. 

 

Volgende bijzondere aankoopvoorwaarden werden overeengekomen: 

 

Met beide verkopers: 

 - 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 en mevrouw Celis-De Paepe: 

 - De verkopers krijgen het recht om de hieronder opgesomde materialen 

kosteloos mee te nemen. Ze zullen er echter steeds over waken dat het goed 

bezemrein wordt achtergelaten. Indien er een vergunning vereist is voor de 

afbraak van de opgesomde materialen dan staat de verkoper in voor het 

verkrijgen van deze vergunning.  

 - Keuken, badkamer, kachel en CV-installatie. 

 

Met de heer Vital Mondelaers: 

 - De verkoper krijgt het recht om de hieronder opgesomde materialen kosteloos 

mee te nemen. Ze zullen er echter steeds over waken dat het goed bezemrein 

wordt achtergelaten. Indien er een vergunning vereist is voor de afbraak van 

de opgesomde materialen dan staat de verkoper in voor het verkrijgen van 

deze vergunning.  

 - Chalet met boomstammen zal door hem zelf verwijderd worden. 

 

Volgende praktische afspraak werd gemaakt met de heer en mevrouw Celis-De 

Paepe: 

 - De akte dient zo snel mogelijk verleden te worden. 
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Wat de aankoop van de eigendommen van de heer Vital Mondelaers betreft, was 

overeengekomen dat in de verkoopbelofte opgenomen zou worden dat de huur 

opgezegd moet worden en dat de huurders de weekendverblijven verlaten moeten 

hebben bij het verlijden van de akte. Dit is evenwel niet gebeurd. Wel is de huur 

ondertussen opgezegd. 

Het team Vastgoed stelt dan ook voor als opschortende voorwaarde voor de 

aankoop van deze eigendommen in de akte op te nemen dat de weekendverblijven 

onbewoond moeten zijn bij het verlijden van de akte. 

 

De bodemattesten zijn blanco. 

 

Krediet is beschikbaar in het budget. 

 

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 5 oktober 2017. 

 

De bijlagen zijn digitaal beschikbaar. 

 

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 3 weekendverblijven en 

1 perceel onbebouwde grond te Herselt, kadastraal gekend als Herselt, 2de afdeling, 

sectie M, nummers 673p2, 798z2, 796a en 798y2; 

 

Gelet op het PRUP voor de clusters van weekendverblijven te Herstelt; 

 

Gelet op de verkoopbeloften; 

 

Gelet op de schattingen; 

 

Gelet op de bodemattesten; 

 

Gelet op de bepalingen van het Provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Onder verklaring dat de transactie wordt aangegaan voor openbaar nut, met name 

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 3 weekendverblijven en 1 perceel 

onbebouwde grond te Herselt, ten kadaster gekend als:  

 

- Herselt, 2de afdeling, sectie M, nummer 673p2, 2.547 m² groot en eigendom 

van de heer en mevrouw Celis-De Paepe, voor een bedrag van 139.000,00 EUR. 

 

- Herselt, 2de afdeling, sectie M, nummers 798z2, 796a en 798y2, samen 

6.291 m² groot en eigendom van de heer Vital Mondelaers, voor een bedrag van 

210.970,00 EUR. 
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Artikel 2: 

De Provincieraad keurt volgende bijzondere voorwaarden goed: 

 

Voor beide verkopers: 

 - 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 en mevrouw Celis-De Paepe: 

 - De verkopers krijgen het recht om de hieronder opgesomde materialen 

kosteloos mee te nemen. Ze zullen er echter steeds over waken dat het goed 

bezemrein wordt achtergelaten. Indien er een vergunning vereist is voor de 

afbraak van de opgesomde materialen dan staat de verkoper in voor het 

verkrijgen van deze vergunning.  

 - keuken, badkamer, kachel en CV-installatie. 

 

Voor de heer Vital Mondelaers: 

 - De verkoper krijgt het recht om de hieronder opgesomde materialen kosteloos 

mee te nemen. Ze zullen er echter steeds over waken dat het goed bezemrein 

wordt achtergelaten. Indien er een vergunning vereist is voor de afbraak van 

de opgesomde materialen dan staat de verkoper in voor het verkrijgen van 

deze vergunning.  

 - Chalet met boomstammen zal door hem zelf verwijderd worden. 

 

Artikel 3: 

Voor de aankoop van de eigendommen van de heer Vital Mondelaers wordt 

volgende opschortende voorwaarde goedgekeurd: 

- De weekendverblijven zijn onbewoond bij het verlijden van de akte. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

 

Nr. 4/8 van de agenda 

 

Vastgoed. Nijlen - Provinciaal groendomein Kesselse Heide - 

Nijlen - Kesselse Heide. Aankoop perceel grond 

jegens de consoorten Nikolay. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Het departement Vrije Tijd verzocht met schrijven van 18 mei 2017 het Team 

Vastgoed van het departement Logistiek de mogelijkheid tot aankoop te 

onderzoeken van een perceel grond in Nijlen dat de provincie te koop werd 

aangeboden door de consoorten Nikolay, ter uitbreiding van het groendomein 

Kesselse Heide. Het perceel is ten kadaster gekend als Nijlen, 1ste afdeling, sectie 

D, nummer 682/A, en heeft een oppervlakte van 8.586 m². 

 

Na onderzoek bleek het perceel binnen de aankoopperimeter van de Kesselse Heide 

te vallen. Het terrein bevindt zich in het zuidelijke deel van de Schommers, een 

waterrijk bosgebied met een hoge ecologische waarde, grotendeels in eigendom 
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van de provincie. Team Vastgoed vroeg en bekwam een schattingsverslag van Geo 

Mape gcv te Lier. Het eigendom werd geschat op een totale waarde van 

13.308,00 EUR, wat neerkomt op 1,55 EUR/m². 

 

Inmiddels werd van de eigenaars een verkoopbelofte bekomen tegen 

schattingsbedrag. 

 

Het bodemattest is blanco. 

 

De bijlagen zijn digitaal beschikbaar. 

 

Krediet is voorzien in het budget van 2017. 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 5 oktober 2017. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de vraag van de consoorten Nikolay tot aankoop van een perceel; 

 

Gelet op de mogelijkheid tot uitbreiding van het domein Kesselse Heide; 

 

Gelet op de schatting; 

 

Gelet op het 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 voor de uitbreiding van het provinciaal 

groendomein Kesselse Heide van een perceel grond in Nijlen jegens de consoorten 

Nikolay, ten kadaster gekend als afdeling NIJLEN, sectie D, nummer 682A, groot 

volgens kadaster 8.586m², tegen de prijs van 13.308,00EUR, alle vergoedingen 

inbegrepen. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
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Nr. 4/9 van de agenda 

 

Vastgoed. Ranst. Vrieselhof. Aankoop gronden De Meutter. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Inleiding 

 

Via Provinciale Groendomeinen Regio Antwerpen (PGRA) werd vernomen dat de 

landbouwvennootschap De Meutter mogelijk bereid was enkele percelen weiland 

nabij het provinciaal domein Vrieselhof te verkopen. 

 

Voor PGRA is de aankoop van deze gronden een opportuniteit. Het betreffen de 

percelen kadastraal gekend als Ranst, 2e afdeling, sectie A, nummers 129E, 130A 

en 132C. Ze zijn volgens kadaster in totaal 19.130 m² groot en zijn gelegen in 

“agrarisch gebied met ecologisch belang”. U vindt een overzichtsplan bijgevoegd. 

 

De weilanden zijn zeer rustig gelegen in de Goorstraat, een geasfalteerde buurtweg 

in de gemeente Oelegem (Ranst). Goede bereikbaarheid via de Oelegemsteenweg. 

De omgeving bestaat uit weilanden en vrijstaande bebouwingen. 

 

Motivering aankoop 

 

De gronden zijn zeer belangrijk voor het behoud van het achterliggende 

blauwgrasland. Ze lopen van de Goorstraat (Noorden) richting Schijn (Zuiden) en 

grenzen aan het eigenlijke blauwgraslandrelict.  Daarnaast loopt er een beek door 

deze percelen, die water afvoert richting blauwgrasland. Door bemesting hogerop is 

dit beekwater soms aangerijkt. Dit aangerijkte water passeert rakelings langs het 

blauwgrasland. Een overstroming van de beek zou dan ook zeer negatieve gevolgen 

hebben voor de unieke flora van het blauwgrasland, met het risico van 

onherstelbare schade aan de enige populatie van het geel schorpioenmos in 

Vlaanderen. Een aankoop van deze gronden is dan ook cruciaal voor het beheer van 

het blauwgrasland. Met deze aankoop zouden immers alle gronden die rechtstreeks 

grenzen aan het blauwgrasland in provinciale eigendom komen. 

 

Daarnaast biedt een aankoop de provincie de mogelijkheid om een in de 

natuurinrichting van het Vrieselhof voorziene maatregel ter bescherming van het 

blauwgrasland uit te voeren: de afvoergracht die nu mogelijk voedselrijk water 

langs het blauwgrasland stuurt, kan verlegd worden door hogerop op de aan te 

kopen gronden de aanvoergracht af te leiden naar het populierenbos aan de 

overzijde. Op deze manier vermijden we dat voedselrijk water in de buurt van het 

blauwgrasland komt en kunnen we met een eenvoudige ingreep dit uiterst 

waardevolle stukje natuur veel beter beschermen. 

 

Verkoopbelofte en gebruiksovereenkomst 

 

De gronden werden geschat door een onafhankelijke landmeter-expert. Het 

volledige schattingsverslag vindt u digitaal bijgevoegd. Met dhr. De Meutter werd 

op basis van dit schattingsverslag onderhandeld en werd een verkoopbelofte 

bekomen voor de prijs van 115.000 EUR (+/- 6 EUR/m², een prijs die binnen de 

schatting past), op voorwaarde dat tussen dhr. De Meutter en de provincie een 

gebruiksovereenkomst wordt afgesloten waarbij dhr. De Meutter nog gedurende 

15 jaar kosteloos gebruik kan maken van een deel van de betreffende gronden. 
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Voor PGRA vormde deze voorwaarde geen probleem indien het gebruik zou voldoen 

aan bepaalde beperkingen van gebruik, normen van bemesting e.d., die werden 

opgenomen in bijgevoegd ontwerp van gebruiksovereenkomst. 

 

De voorwaarden van huidig ontwerp van gebruiksovereenkomst worden als volgt 

samengevat: 

 De heer Herman De Meutter mag een deel van de aan te kopen gronden 

(zoals weergegeven op het plan aan de overeenkomst gehecht) kosteloos in 

gebruik nemen. 

 De gebruiker beheert het perceel conform de bepalingen van deze 

overeenkomst, de voorschriften van het PRUP “Poort Vrieselhof” en de 

algemene voorschriften van het “Vlaams Ecologisch Netwerk” (VEN). 

 De toelating kan niet beschouwd worden als pachtovereenkomst en is 

exclusief voor de gebruiker (kan niet overgedragen worden). 

 Het gebruik geldt voor een periode van 15 jaar. Na deze periode wordt de 

overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd voor een periode van een jaar. 

 De gebruiker kan de overeenkomst ten allen tijde opzeggen. De eigenaar 

(provincie) ten vroegste na 15 jaar en mits respecteren van een 

opzegtermijn van 3 maanden. 

 De percelen dienen gedurende de ganse duurtijd van de overeenkomst 

grasland te blijven. Er mogen geen ingrepen en grondbewerkingen worden 

uitgevoerd zoals bijvoorbeeld scheuren, ploegen, ophogen of uitgraven. 

 Het gebruik van biociden is niet toegelaten. Bemesting volgens de bio-

normen en overeenkomstig het PRUP “Poort Vrieselhof” is toegestaan. 

 Het is niet toegestaan een jachtrecht te verlenen op de percelen.  

U vindt het integrale ontwerp van gebruiksovereenkomst digitaal bijgevoegd. 

 

Aan uw raad wordt machtiging gevraagd tot aankoop van de betrokken gronden 

aan 115.000 EUR en ingebruikgeving aan de heer Herman De Meutter aan de 

voorwaarden zoals bepaald in bijgevoegd ontwerp van gebruiksovereenkomst.  

 

De bijlagen zijn digitaal beschikbaar. 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 5 oktober 2017.  

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de opportuniteit tot aankoop van de betrokken gronden; 

 

Gelet op de schatting; 

 

Gelet op de verkoopbelofte dd. 11 september 2017; 

 

Gelet op het ontwerp van gebruiksovereenkomst dd. 11 september 2017; 

 

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, wordt 

machtiging verleend tot aankoop jegens de vennootschap De Meutter L.V. van de 

percelen grond, ten kadaster gekend als Ranst, 2e afdeling, sectie A, nummers 

129E, 130A en 132C, groot volgens kadaster in totaal 19.130 m², tegen de prijs 

van 115.000,00 EUR. 

 

Artikel 2: 

De heer Herman De Meutter wordt een gebruiksrecht toegekend voor het gebruik 

van een deel van de verkochte percelen volgens de voorwaarden bepaald in 

voorgebrachte gebruiksovereenkomst. Er wordt in de verkoopakte melding gemaakt 

van deze gebruiksovereenkomst. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

 

Nr. 4/10 van de agenda 

 

Vastgoed. Schelle. Bebossingsproject 'Berrenheibos'. 

Aankoop gronden. Goedkeuring 

Verslag van de deputatie 

 

In zitting van 26 april 2012 stemde de deputatie in met het door de gemeente 

Schelle ingediende dossier in het kader van het bebossingsproject ‘1 miljoen 

bomen’ van de Vlaamse overheid, en besliste zij hiertoe een subsidiedossier in te 

dienen bij de Vlaamse overheid. 

 

Het uiteindelijk goedgekeurde dossier behelsde de aankoop van 19 percelen met 

een totale oppervlakte van 132.953 m²; bij de vraag aan de Vlaamse overheid tot 

verlenging van de aankooptermijn, werd de aan te kopen oppervlakte 

teruggebracht tot 108.822 m². 

 

De onderhandelingen verliepen stroef, maar uiteindelijk werd toch een 

verkoopbelofte bekomen van de eigenaar van het grootste aantal percelen. 

 

Deze eigenaar - de heer Werner Langbeen - had reeds opdracht gegeven aan zijn 

notaris om zijn gronden openbaar te verkopen maar ging uiteindelijk akkoord met 

een onderhandse verkoop aan de provincie tegen de schattingsprijs van 

236.000,00 EUR (3,058 EUR/m²) volgens een recent schattingsverslag (augustus 

2017) van landmeter-expert Marc Van Opstal. 

 

De subsidie van de Vlaamse overheid bedraagt 2,50 EUR/m² (192.935,00 EUR), 

zodat de uiteindelijke aankoopkost voor de provincie 43.065,00 EUR bedraagt. 

 

De gronden van de heer Langbeen - die gelegen zijn in ontginningsgebied met 

nabestemming bosgrond - betreffen de percelen kadastraal gekend als Schelle, 

enige afdeling, sectie C nrs. 84, 89, 83d, 87, 85, 88, 99b, 86a, 97b, 100g, en 100f, 

samen 77.174 m² groot. 
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Het gaat op één perceel na om risicogronden, maar op al die percelen werd hetzij 

reeds een bodemsanering, hetzij een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd 

waaruit bleek dat geen beschrijvend bodemonderzoek meer nodig was. 

 

De percelen worden momenteel verhuurd aan de heer Hugo Moortgat, mede-

eigenaar van twee percelen die de provincie in ditzelfde dossier nog wenst aan te 

kopen. In principe koopt de provincie geen eigendommen die verhuurd of verpacht 

zijn. In dit geval wordt voorgesteld de huur toch over te nemen. Het betreft geen 

pacht: de gronden worden enkel gehuurd voor het houden van hobbypaarden, door 

een persoon die geen landbouwer, veeteler of tuinder is. De huur kan makkelijk 

opgezegd worden, met name bij aangetekend schrijven met een opzegtermijn van 

drie maanden, en misschien biedt de mogelijkheid van behoud van de huur tot de 

gronden effectief bebost zullen worden een voordeel bij de lopende 

onderhandelingen met de heer Moortgat. 

 

Het team Vastgoed stelt voor om goedkeuring te hechten aan de bekomen 

verkoopbelofte. 

 

De bijlagen zijn digitaal beschikbaar. 

 

Krediet is voorzien in het budget. 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 12 oktober 2017. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de verkoopbelofte; 

 

Gelet op de schatting; 

 

Gelet op de voorgelegde bodemonderzoeken; 

 

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, met name 

voor de uitbreiding van het Berrenheibos, wordt machtiging verleend tot de 

aankoop van 11 percelen grond van de heer Werner Langbeen, ten kadaster 

gekend als: 

 

 - Schelle, enige afdeling, sectie C, nummer 84 (14.280 m²); 

 - Schelle, enige afdeling, sectie C, nummer 89 (9.465 m²); 

 - Schelle, enige afdeling, sectie C, nummer 83d (520 m²); 

 - Schelle, enige afdeling, sectie C, nummer 87 (17.860 m²); 

 - Schelle, enige afdeling, sectie C, nummer 85 (6.770 m²); 

 - Schelle, enige afdeling, sectie C, nummer 88 (7.200 m²); 

 - Schelle, enige afdeling, sectie C, nummer 99b (2.580 m²); 

 - Schelle, enige afdeling, sectie C, nummer 86a (6.610 m²); 

 - Schelle, enige afdeling, sectie C, nummer 87b (8.078 m²); 
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 - Schelle, enige afdeling, sectie C, nummer 100g (3.546 m²); 

 - Schelle, enige afdeling, sectie C, nummer 100f (265 m²); 

tegen de prijs van 236.000,00 EUR. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

 

Nr. 4/11 van de agenda 

 

Vastgoed. Wommelgem - Pietingloop (A.3.17.4). 

Overdracht gemeentelijk retentiebekken aan 

de Provincie Antwerpen. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Op 9 mei 2014 heeft de Vlaamse Regering een definitieve beslissing genomen rond 

de eerste fase van de interne staatshervorming doorbraak 63. Het betreft de 

aanpassingen tussen de bestaande 1ste, 2de en 3de categorie waterlopen. Voor de 

provincie betekent dit sinds 1 juli 2014 een verdubbeling van het aantal waterlopen 

in haar beheer, nl. 2.400 km. 

 

Ook bij de gemeente Wommelgem werden er naar aanleiding van deze oefening 

een aantal waterlopen heringedeeld van 3de categorie naar 2de categorie. Een van 

deze waterlopen is de Pietingloop. 

 

Langs de Pietingloop ligt een retentiebekken dat eigendom is van de gemeente 

Wommelgem. Dit retentiebekken is gelegen in de hoek van de 

Stommehoevenstraat en de Vremdesteenweg, en is kadastraal gekend als 

Wommelgem, enige afdeling, sectie D, nr. 129l. De totale kadastrale oppervlakte 

van dit perceel is 7.831,95 m². 

 

Aangezien de provincie beheerder is geworden van de Dorpsbeek, is het logisch dat 

de provincie nu ook eigenaar wordt van het perceel waarop het retentiebekken is 

gelegen. Daarom besliste de gemeenteraad van Wommelgem op 17 september 

2015 om de grond, het beheer en het onderhoud van dit bekken over te dragen aan 

de provincie Antwerpen. Omdat door een fout bij het kadaster het betrokken 

perceel nog niet was afgesplitst van het grotere perceel waarvan het voor de 

aankoop door de gemeente deel uitmaakte, waardoor het ook nog niet op naam 

van de gemeente stond, kon het team Vastgoed de overdracht niet eerder aan de 

provincieraad voorleggen. Thans is de fout rechtgezet, en heeft de gemeente een 

prekadconform opmetingsplan bezorgd (op dat plan staat het perceel nog 

aangeduid als perceel 129g/deel B; dit was het voorlopig nummer dat diende als 

basis voor de aanvraag van het nieuwe nummer via prekad 2). 

 

De overdracht van het retentiebekken en de grond aan de provincie gebeurt 

kosteloos.  

 

De notariskosten worden gedragen door de provincie. 

 

Het bodemattest is blanco. 

 

De bijlagen zijn digitaal beschikbaar. 
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De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 5 oktober 2017. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de beslissing van de Vlaamse regering van 9 mei 2014; 

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van Wommelgem van 17 september 

2015 houdende de overdracht van het retentiebekken langs de Dorpsbeek aan de 

provincie Antwerpen; 

 

Gelet op het 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, met name 

voor het beheer van de Pietingloop in Wommelgem, keurt de provincieraad de 

kosteloze overdracht goed van het gemeentelijk retentiebekken, kadastraal gekend 

als Wommelgem, enige afdeling, sectie D, nr. 129l met een oppervlakte van 

7.831,95 m² zoals aangeduid op het opmetingsplan van 25 augustus 2017 van 

landmeter-expert Bruno Van Dessel, aan de provincie Antwerpen. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

Dan leg ik de punten 4/7 tot en met 4/11 samen voor ter stemming en de stemming is 

geopend. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

62 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

62 leden hebben ja gestemd. 
 

De agendapunten 4/7, 4/8, 4/9, 4/10 en 4/11 worden goedgekeurd met 62 stemmen 

ja. 
 

 

Nr. 4/12 van de agenda 

 

Voorstel tot het uitvoeren van een audit met betrekking tot 

de wijze van innen van de achterstallige provinciebelastingen, 

ingediend door Jan Huijbrechts (Vlaams Belang). Goedkeuring. 

Voorstel 

 

De ondoorzichtige manier waarop door het Antwerpse provinciebestuur tussen 1998 

en 2016 de achterstallige provinciebelasting werd geïnd was voor onze fractie 

geregeld de aanleiding tot het stellen van vragen. Vragen, waarop op een niet altijd 

even correcte of waarheidsgetrouwe manier werd geantwoord. Vragen ook, 

waarmee wij blijkbaar niet alleen zaten. 
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Op 26 augustus 2017 verscheen in Het Laatste Nieuws, uitgesmeerd over een 

volledige pagina, het relaas van een onderzoek naar de manier waarop deze 

achterstallen werden ingevorderd. Niet alleen bleek dat het deurwaarderskantoor 

dat jarenlang namens het Antwerpse provinciebestuur de achterstallen inde, dit 

deed aan bedragen die driemaal zo hoog lagen dan in een buurprovincie maar 

bovendien gaf een gewezen bestendig afgevaardigde bevoegd voor financiën, ook 

nog zonder verpinken toe dat hij persoonlijk opdracht zou hebben gegeven tot 

gunning van deze opdracht aan een deurwaarderskantoor waar hij een jarenlange 

professionele band mee had opgebouwd… 

 

Gelet op tal van onduidelijkheden en de verklaringen van deze oud-gedeputeerde 

stelt de Vlaams Belang-fractie volgend raadsbesluit voor: 

 

De provincieraad van Antwerpen geeft opdracht aan de bestendige deputatie om 

een audit –bij voorkeur door een van het provinciebestuur onafhankelijke 

instelling– te laten uitvoeren die de wijze van innen van de achterstallige 

provinciebelastingen onderzoekt. Een onderzoeksopdracht die uiterlijk binnen zes 

maanden dient vervuld te worden en waarover uiterlijk in de raadszitting van mei 

2018 verslag zal worden gegeven. 

 

Deze audit moet minimaal een antwoord formuleren op volgende vragen: 

- In hoeverre was de beslissing tot gunning van deze inningsopdracht in 1998 

gebaseerd op een volwaardige marktanalyse en onderbouwde motivering door 

de provinciale ontvanger? 

 

- In hoeverre heeft het feit dat de bestendig afgevaardigde, die indertijd bevoegd 

was voor financiën van 1975 tot 1991 in loondienst was van het desbetreffende 

deurwaarderskantoor dat deze overheidsopdracht kreeg, een element in de 

beslissing tot gunning geweest? 

 

- Hoe is het mogelijk dat tussen 1998 en 2016 de inningsopdracht niet één keer 

werd geëvalueerd of heraanbesteed? Op welke wijze rijmt dit met de zo hoog 

door het provinciebestuur in het vaandel gedragen beginselen van behoorlijk 

bestuur? 

 

- Heeft de toenmalige ontvanger op een of andere manier een voordeel uit deze 

langlopende opdracht verworven? 

 

- Op welke manier en door wie werden er bij het provinciebestuur in het verleden 

‘steekproeven’ gehouden om de wettelijkheid van de door de desbetreffende 

deurwaarder in rekening gebrachte onkosten te evalueren? 

 

- Waarom is er in de periode tussen 1998 en 2016 nooit sprake geweest van een 

doorgedreven controle op deze in rekening gebrachte onkosten? Kreeg de 

toenmalige ontvanger ‘carte blanche’ om deze ‘steekproeven’ uit te voeren of 

waren er hieromtrent concrete afspraken gemaakt met het provinciebestuur? 

Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet? 

 

- Zijn er ooit klachten geformuleerd bij het Antwerpse provinciebestuur en/of 

ontvanger over de jarenlange exclusiviteit van deze inningsopdracht? Zo ja, op 

welke manier werden deze klachten beantwoordt? 
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- Wat is de reden waarom het Antwerpse provinciebestuur tot 2015 gewacht 

heeft voor ze de inningsopdracht voor de achterstallige provinciebelastingen via 

een openbare aanbesteding heeft willen aanbesteden terwijl de wetgever deze 

mogelijkheid al vanaf 2008 had voorzien? Waarom heeft men in Antwerpen 

zeven jaar gewacht om dit conform de vigerende wetgeving te doen? Heeft de 

ontvanger dit op een of andere manier tegengehouden of weten uit te stellen? 

 

- Kan er alsnog onderzocht worden hoe het komt dat het desbetreffende 

deurwaarderskantoor jarenlang -in vergelijking met een naburige provincie- 

een drievoud aan onkosten kon declareren? En of de in rekening gebrachte 

onkosten reëel en wettelijk zijn? Indien dit niet zo zou zijn moet onderzocht 

worden of en op welke manier deze, ten onrechte ingebrachte onkosten kunnen 

gerecupereerd worden. 

 

Namens de Vlaams Belang-fractie 

Jan Huijbrechts, fractievoorzitter 

 

 

VOORZITTER.- De heer Huijbrechts heeft het woord. 

 

De heer HUIJBRECHTS.- Voorzitter, mevrouw de gouverneur, 

 

De ondoorzichtige manier waarop door het Antwerpse provinciebestuur tussen 1998 en 

2016 de achterstallige provinciebelasting werd geïnd was voor onze fractie geregeld de 

aanleiding tot het stellen van vragen. Vragen, waarop op een niet altijd even correcte of 

waarheidsgetrouwe manier werd geantwoord. Vragen ook, waarmee wij blijkbaar niet alleen 

zaten. 

 

Op 26 augustus 2017 verscheen in Het Laatste Nieuws, uitgesmeerd over een volledige 

pagina, het ontnuchterende relaas van een onderzoek naar de weinig efficiënte manier 

waarop deze achterstallen in de provincie Antwerpen werden ingevorderd. En nee, collega’s, 

het was deze keer, jammer genoeg, geen Fake News. 

Even recapituleren: als gevolg van het op 1 januari 1998 in werking treden van artikel 113 

van de provinciewet nam de bestendige deputatie op 26 februari 1998 kennis van het feit 

dat de toenmalige ontvanger een gemotiveerde beslissing had genomen om deze 

inningsopdracht te geven aan het bekende Antwerpse deurwaarderskantoor Brackeva. Een 

gemotiveerde beslissing, collega’s, die, als ik een antwoord van de deputatie op een eerder 

door mij gestelde schriftelijke vraag mag geloven, gebaseerd was op een marktanalyse. In 

het betreffende deputatiebesluit wordt alles echter herleid tot welgeteld 2 zinnen. De 

verslaggever voor dit agendapunt was Charles De Weze, de toenmalig bestendig 

gedeputeerde bevoegd voor Financiën. Charles De Weze liet deze zomer in het daarnet 

vermelde krantenartikel zijn licht schijnen over de toewijzing van deze opdracht, en dat 

was op zijn zachtst gezegd verhelderend. Want wat wist de brave man te vertellen? Ik 

citeer: “Ik heb het kantoor van Marc Brackeva in 1998 aan mijn administratie 

voorgedragen als beste optie. Ik kende de manier van werken van het kantoor. Ik wist dat 

zij in die tijd over een geavanceerd softwaresysteem beschikten. Ik was er van overtuigd 

dat het de beste partner was voor de provincie.” Dat De Weze het kantoor van Brackeva 

kende was een understatement. Hij was er tussen 1975 en 1991 boekhouder geweest en 

zou na zijn politieke pensionering als gedeputeerde opnieuw aan de slag gaan bij dit 
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kantoor. Omdat De Weze op het ogenblik dat hij, zoals hij zelf toegeeft, druk uitoefende 

op de administratie om met dit kantoor in zee te gaan, nog gedelegeerd bestuurder was van 

de immo-vennootschap die het patrimonium van de familie Brackeva beheert, plaatst heel 

de manier waarop deze erg lucratieve opdracht toegewezen werd in een -en ik wik en weeg 

mijn woorden collega’s- ‘bijzonder daglicht’. In tegenstelling tot wat de deputatie mij wilde 

laten geloven was er in 1998 geen sprake van een gedragen marktanalyse, laat staan van 

een grondige screening. 

 

Of deze aanduiding, dixit De Weze, de beste was voor de provincie durf ik te betwijfelen. 

Zo werd in de periode tussen 2007 en 2017 voor bijna 18 miljoen EUR aan achterstallige 

belastingen in opdracht van ons bestuur opeisbaar gesteld door de deurwaarder in kwestie. 

Minder dan de helft kon worden geïnd. Bovendien moest dit bestuur deze niet al te 

efficiënt opererende deurwaarder nog eens bijna 11 miljoen aan gemaakte onkosten 

terugbetalen, of 60% van het geïnde bedrag. Ter vergelijking: in Oost-Vlaanderen vloeit 

slechts 23% van de geïnde achterstallen terug naar de deurwaarders, bij de Vlaamse 

overheid slechts 3%. 

 

Wat mij vooral intrigeert en ook irriteert is dat blijkbaar niemand bij het provinciebestuur 

zich ooit vragen heeft gesteld bij de grootte en/of de legitimiteit van de door de 

deurwaarder in rekening gebrachte kosten. Volgens bestendig gedeputeerde Caluwé 

gebeurden in het verleden steekproeven, maar het was nooit een systematisch en grondig 

onderzoek, laat staan dat dit frequent genoeg gebeurde om ook effectief steek te houden. 

 

Collega’s, de plaats van een gerechtsdeurwaarder in ons rechtsbestel geeft hem een 

bijzondere verantwoordelijkheid voor het functioneren van dat rechtsbestel en voor het 

vertrouwen van de burger in de rechtstaat. Vanwege de functie moeten de burgers 

vertrouwen kunnen hebben in de kwaliteit en de integriteit van deze juridische 

professionals. Ik heb alvast minder vertrouwen in de man die tot voor kort voorzitter was 

van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders. 

 

Toen ik bewust mijn provinciebelasting niet betaalde om te zien welke modus operandi hij 

precies hanteerde kon ik niet anders dan vaststellen dat ik prompt een aanmaning in de bus 

kreeg waar, naast het ingevorderde bedrag aan achterstallige belasting, ook 6 EUR kosten 

werden aangerekend voor de aangetekende zending. Omdat ik er 100% van overtuigd was 

dat deze aangetekende zending niet naar mij was opgestuurd contacteerde ik het 

deurwaarderskantoor met de vraag mij een bewijs van deze zending te bezorgen. Sindsdien 

bleef het oorverdovend stil in de Grétrystraat. Ik betaalde de achterstallige belasting, 

maar zonder de extra 6 EUR. Tot op de dag van vandaag, en dat is intussen 10 maanden 

geleden, werd deze kost niet ingevorderd. Ofwel is er een fout gemaakt in mijn dossier, 

ofwel rekende deze deurwaarder systematisch kosten aan die niet gemaakt zijn. Geef toe, 

duizenden, of zijn het er tienduizenden, aanmaningen met een fictieve aanrekening van 

6 EUR doet de kassa flink aantikken. 

 

Maar wat mij nog het meest stoort is dat de wetgever, in het kader van de wetgevende 

overheidsopdrachten, al sinds 2008 voorziet in het gunnen van deze opdracht via de 

procedure van een openbare aanbesteding, maar dat men daar in Antwerpen pas 7 jaar 
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later, in 2015, toe is overgegaan. Dit getuigt van een bestuurlijke laksheid die mijn petje 

te boven gaat. 

 

Samengevat het volgende: niet alleen bleek dat het deurwaarderskantoor dat jarenlang 

namens het Antwerpse provinciebestuur de achterstallen inde, dit deed aan bedragen die 

driemaal zo hoog lagen dan in een buurprovincie, maar bovendien gaf een gewezen 

bestendig gedeputeerde bevoegd voor financiën, ook nog zonder verpinken toe dat hij 

persoonlijk opdracht zou hebben gegeven tot gunning van deze opdracht aan een 

deurwaarderskantoor waar hij een jarenlange professionele band mee had opgebouwd. 

 

Gelet op tal van onduidelijkheden en de verklaringen van deze oud-gedeputeerde stelt onze 

fractie volgend raadsbesluit voor: 

“De provincieraad van Antwerpen geeft opdracht aan de deputatie om een audit – bij 

voorkeur door een van het provinciebestuur onafhankelijke instelling – te laten uitvoeren 

die de wijze van innen van de achterstallige provinciebelastingen onderzoekt. Een 

onderzoeksopdracht die uiterlijk binnen zes maanden dient vervuld te worden en waarover 

uiterlijk in de raadszitting van mei 2018 verslag zal worden gegeven. Deze audit moet 

minimaal een antwoord formuleren op de volgende vragen.” U hebt ze allemaal gekregen. Ik 

ga mij, gelet op mijn verkoudheid, niet vermoeien met die nog even voor te lezen. 

 

 

VOORZITTER.- De heer Caluwé heeft het woord. 

 

De heer CALUWÉ, gedeputeerde.- Mevrouw de gouverneur, mijnheer de voorzitter, 

collega’s, 

 

Vermits dit een vrij technische aangelegenheid is, en vermits dit ook in de eerste plaats 

volgens de wet, en nadien het decreet, behoort tot de bevoegdheid van de financieel 

beheerder hebben we dit vorige dinsdag in de commissie behandeld waar uitleg is gegeven 

met betrekking tot de verschillende aspecten. 

 

Ik zal daar kort nog even over gaan. Het is zo dat sinds 1998 de financieel beheerders, 

toen nog ontvangers genoemd, van de provincie bevoegd zijn voor de invordering van de 

belastinginkomsten. Voordien waren dat rijksontvangers. En er was een zekere kritiek dat 

de rijksontvangers nauwelijks invorderden en zo toch nogal wat inkomsten niet bij de 

provincies terechtkwamen, en dat de burgers bijna de indruk hadden dat je 

provinciebelastingen niet moest betalen want dat die toch niet ingevorderd werden.  

 

De procedure, wanneer men de provinciebelasting niet heeft betaald binnen de termijn 

waarin dat men moet betalen, is: eerst is er een brief van de provincie, nadien volgt een 

aangetekende zending van het bestuur. Dat was een wettelijke verplichting, maar die 

verplichting is gewijzigd sinds de wet van 26 februari 2017, zodanig dat dit bij ons opnieuw 

een gewone brief is. Als het gaat over de 6 EUR, collega Huijbrechts, waarover u spreekt, 

dan gaat het over de prijs van die aangetekende zending die dus niet vertrokken is vanuit 

de gerechtsdeurwaarder, maar die vertrokken is vanuit de provincie aan de betrokkenen 

die niet betaald hebben en die meegenomen wordt in de terug te vorderen kosten naast de 
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belasting, wanneer het vervolgens naar de gerechtsdeurwaarder gaat. Dus indien men na de 

aangetekende zending nog niet heeft betaald wordt het overgeheveld naar de 

deurwaarder. Die oordeelt dan zelf welke stappen hij moet ondernemen om te komen tot 

betaling, en oordeelt zelf of betrokkenen al dan niet in staat zijn om te betalen. Zijn 

stappen zijn eerst aanmaning, dan dwangbevel, vervolgens beslag en gerechtelijke verkoop. 

 

Destijds werd de toewijzing in 1998, een bevoegdheid van financieel beheerder volgens het 

decreet, toegewezen aan Brackeva. Naar men mij gezegd heeft was dit in de eerste plaats 

omdat betrokkene beschikte over een ISDN-lijn, zodanig dat de gegeven gemakkelijk 

konden worden overgezet. Een ISDN-lijn waarvan indertijd, we spreken over 20 jaar 

geleden, de capaciteit hoger was hoe dichter die bij de plek waar de data van vertrokken 

was. De Grétrystraat is het dichtste bij de Boomgaardstraat. Vandaar de motivatie en een 

bijkomende reden waarom Brackeva is aangesteld, daar die een centralisatiekantoor was. 

In die zin dat hij dan vervolgens andere deurwaarders aanstelde, omdat ook op dat 

ogenblik er nog de indeling was van de gerechtelijke arrondissementen, en enkel 

gerechtsdeurwaarders die bevoegd waren in het arrondissement Turnhout of in het 

arrondissement Mechelen daar de invordering mochten doen. 

 

Rond de wijze van invordering kan je verschillende houdingen aannemen. Je kan het 

gelijkheidsbeginsel hanteren en zeggen van iedereen die niet betaalt: daar moeten we 

achter gaan. Daar moeten we aanmaningen naar sturen, dwangbevel, en gaan tot 

gerechtelijke verkoop. Of je kan er een zekere kostenbewaking insteken en zeggen dat je 

op het moment dat je merkt dat je informatie hebt dat de kans op betaling toch klein je 

geen verdere stappen gaat zetten, omdat dat niet veel zin heeft. Op dat vlak is er richting 

Brackeva door de vorige financieel beheerder geen richtlijn gegeven. Ook omdat hij binnen 

zijn beleid van oordeel was dat het gelijkheidsbeginsel diende gehanteerd te worden, en 

dat de periode van voordien waar er geen invordering gebeurde van provinciebelastingen 

niet blijvend kon aangehouden worden, maar dat er moest ingevorderd worden. 

Wat betekent dat per kostprijs? Jaarlijks hebben wij gemiddeld 9000 mensen die finaal 

oninvorderbaar verklaard worden, die finaal niet in staat zijn tot betalen. Als je die 

allemaal een aanmaning (18 EUR) en een dwangbevel (135 EUR) zou gestuurd hebben kom je 

op een jaarlijkse kost van 1,3 miljoen EUR. Want de kosten die gemaakt zijn voor diegenen 

die oninvorderbaar verklaard worden, daar is het bestuur of de particulier die de 

deurwaarder heeft ingeschakeld diegene die de betaling daarvan moeten doen.  

Met andere woorden: theoretisch, als men die 2 stappen zou zetten ten aanzien van al 

diegenen die oninvorderbaar zouden verklaard zijn, had het ons jaarlijks 1,3 miljoen EUR 

gekost. 

Toch waren er tot 2011 jaarlijks maar 300.000 EUR aan kosten en dan zien we vanaf 2012 

een plotse stijging, met een zeer hoog bedrag in 2013. Redenen daarvoor: de tarieven zijn 

verhoogd, de 21 % btw is daar bijgekomen, en een merkwaardige stijging van niet-betaalde 

belastingen. In 2007 zijn er bijvoorbeeld maar 917.000 EUR niet-betaalde belastingen 

doorgegeven aan de deurwaarder, in 2013 loopt dit op tot 2,8 miljoen EUR. 

 

Maar dit verklaart niet alles. Integendeel, de hoofdverklaring zit hem in het feit dat er in 

2012, 2013, en nog een stuk doorlopend in 2014 een inhaaloperatie heeft plaatsgevonden. 

Er was een misverstand, zo heeft de vorige financieel beheerder mij gezegd, tussen de 
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financieel beheerder en het deurwaarderskantoor. Daar waar de financieel beheerder had 

gezegd: “u mag mij maar facturen van maximaal 25.000 EUR sturen”, had het 

deurwaarderskantoor dat begrepen als “u mag mij maar 25.000 EUR per maand sturen.” 

Terwijl dat niet de vraag was van de financieel beheerder, omdat de opening van krediet 

gemaximaliseerd was op 25.000 EUR. 

Wij waren zelf verwonderd over deze hoge bedragen, maar als je kijkt wat men maximaal 

had kunnen vragen had het bedrag nog veel hoger kunnen liggen. Toen zijn er verschillende 

steekproeven gebeurd. We zijn wel telkenmale tot de vaststelling gekomen dat er geen 

enkele kost gevraagd is die ook effectief niet overeenstemt met een stap die door de 

deurwaarder is gezet. We hebben nooit iets kunnen vaststellen dat er ons iets werd 

aangerekend dat ook niet effectief gebeurd is. Je kan u wel afvragen of elk van die 

stappen nodig waren geweest. Daar kan ik niet inkomen. Maar wij kunnen niet vaststellen 

dat daar een vergrijp is gebeurd, dat men ons dingen heeft aangerekend die niet effectief 

hebben plaatsgevonden. Volgens datgene wat we gecontroleerd hebben heeft elk van die 

verschillende stappen plaatsgevonden. 

We zijn wel tot de conclusie gekomen dat we naar een ander systeem dienden te gaan, en 

wij hebben een openbare aanbesteding uitgeschreven waarbij wij in de voorwaarden 

hebben geschreven dat we daar kostenbewaking moeten doen, dat we niet absoluut het 

gelijkheidsbeginsel moeten volgen. Dat men moet kijken dat we daar op het moment dat 

men merkt dat iemand wellicht niet in staat zal zijn tot betaling geen verdere stappen 

meer zullen zetten, en dat de garantie bestaat dat het deurwaarderskantoor dat de 

gunning krijgt effectief uitgerust is om dat te doen. Omdat we van oordeel zijn dat je 

geen nodeloze kosten moet opstapelen, en het heeft ook geen zin om mensen die wat 

betalingsmoeilijkheden hebben, daarbovenop nog eens lastig te vallen met het toch wel 

relatief kleine bedrag van de provinciale belasting. Dus doen we nu niet met de huidige 

deurwaarder. 

 

We hebben een grondig onderzoek gedaan. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat wij op 

een andere manier moeten werken. Vanaf nu werken wij op een andere manier. We hebben 

u dat trouwens al eerder uitgelegd.  

Er zijn een aantal dingen misgelopen, maar ik wil wel zeggen dat we globaal wel meer aan 

belastinginkomsten hebben gerecupereerd dan dat er kosten zijn gemaakt. 

Wanneer dat je het over de totaliteit bekijkt zijn er vanaf 1998 en 2016 17 miljoen EUR 

aan belastingen gerecupereerd, en hebben we 10 miljoen EUR aan kosten gemaakt. 

 

Ik begrijp uw bezorgdheid, maar er is echt geen reden om een bijkomend intern onderzoek 

te doen. We hebben onze conclusies getrokken, en we zijn nu met een propere lei op een 

andere manier bezig. 

 

 

De heer HUIJBRECHTS.- Mijnheer de voorzitter,  

 

Mijnheer Caluwé, ik vind het warrige verhaal over die 3 jaar waar een achterstand is 

gecreëerd door een voor mij onbegrijpelijke kortsluiting tussen het deurwaarderskantoor 

en de ontvanger toch een reden om de boel eens deftig te gaan herbekijken. Want dat is 

een verhaal dat in mijn ogen totaal ongeloofwaardig is. 15 jaar lang is er niets fout gelopen, 
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en dan de laatste 3 jaar is er plotseling wel een discrepantie of een communicatieprobleem 

ontstaan. Dat kan goed zijn, maar ik vind dat op zich een zeer eigenaardig verhaal. 

 

 

De heer CALUWÉ, gedeputeerde.- Ik heb ook zelf dingen nagegaan. Er zaten in 2014 

invorderingen van 2001 tussen. 

 

 

De heer HUIJBRECHTS.- U hebt het daar over de exclusieve bevoegdheid. Dat klopt 

inderdaad. Jarenlang, sinds de wijzigingen van artikel 133 van de provinciewet was het de 

exclusieve bevoegdheid van de ontvanger. Aan de andere kant, sinds 2008 was er de wet op 

de openbare aanbestedingen, en was het een zaak van de deputatie om eventueel te 

heraanbesteden. Dat is niet gebeurd tot 2015. Dus het is gemakkelijk om nu een beetje de 

schuld te schuiven op de rug van de ontvanger, maar de eigen politieke 

verantwoordelijkheid in dit dossier is toch wel frappant, zou ik durven zeggen. 

Dan hebt u het over de optie die men heeft gelaten aan de deurwaarder om te kiezen 

tussen efficiëntiebeleid of het gelijkheidsbeginsel toe te passen. Een paar jaar geleden 

heb ik hier collega Röttger onder andere nog horen poneren hoe sociaal rechtvaardig het 

belastingsysteem van de provincie wel niet was, en hoe humaan de provincie optreedt. Maar 

nu blijkt dus dat wij jarenlang carte blanche hebben gegeven om er met de harde borstel 

door te gaan, met alle gevolgen van dien. U zegt altijd: een klein bedrag, en voor 

particulieren is dat inderdaad een klein bedrag. Maar aan de andere kant zien we in de 

praktijk hoe bijvoorbeeld een bedrijfsmanager die zijn belastingen niet kan betalen zijn 

factuur ziet oplopen van een kleine 100 EUR tot bijna 1.000 EUR. Dus dan gaat het niet 

meer over kleine bedragen.  

U gaf carte blanche zonder daarop de man in kwestie aan te spreken blijkbaar. Dat is 

jarenlang gebeurd zonder dat daar op een of andere manier, op een sociale manier 

tegemoet is gekomen aan de verzuchtingen van sommige mensen. En dan vind ik het een 

beetje straf dat je van hier poneert, tenminste collega Röttger, hoe sociaal wij als 

organisatie onze belastingen innen bij het publiek. 

 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Naert heeft het woord. 

 

Mevrouw NAERT.- Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om het standpunt van de PVDA 

naar voor te brengen dat wij al verschillende keren hier naar voor gebracht hebben, maar 

ik zal mij beperken tot de essentie. Wij vinden dat de provinciale belastingen 

onrechtvaardig is omdat die niet progressief is. Dus omdat de zwaarste schouders de 

zwaarste lasten niet dragen. 

Wij wisten dat de deurwaarderskosten serieus zouden stijgen door de invoering van de 

BTW op dat terrein. 21 % is niet min. Dat is 1/5e van de prijs. 

Los van het feit dat blijkbaar bepaalde mensen hun belastingen bewust niet betalen is het 

toch door de crisis bij de middengroepen een zware verarming opgetreden. Het is juist in 

die groep waar we deurwaarders naar sturen. Juist die groep, waar eigenlijk de maand een 

week te lang duurt, mensen die juist niet rondkomen. De allerarmsten, en dat antwoord heb 

ik al dikwijls gekregen, kunnen van een vrijstelling genieten. Maar het is die groep die het 
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zo moeilijk heeft en getroffen is door de crisis waar we nu een deurwaarder naar sturen, 

en dat maakt het voor die mensen juist bijzonder moeilijk. 

Bedankt; mijnheer de gedeputeerde, voor de cijfers die u gegeven hebt. Dat klopt 

effectief. Dat klopt ook met de PowerPoint presentatie van de financieel beheerder, die 

ook aangeeft dat het socio-economische factoren zijn, armoede en werkloosheid, welke aan 

de basis liggen van een hoger aantal dossiers die naar de deurwaarder gaan. Maar wij 

hebben een gemiddelde gemaakt op jaarbasis, en daar zien wij dat er een opbrengst is van 

120.000 EUR voor het innen van 820.000 EUR belastingen, met een kost die daar 

tegenover staat van 700.000 EUR. Dus die opbrengst is toch wel vrij laag. 

Om te concluderen: in afwachting van het uitwerken van mogelijke alternatieven - want het 

doet mij plezier om te horen dat er toch beslist is dat er anders gaat gewerkt worden - 

stellen wij voor om toch naar andere middelen te grijpen om deze belastingen te innen die 

minder kosten, en ook al bij al efficiënter zullen zijn. Een deurwaarder maakt namelijk de 

financiële situatie van de bepaalde doelgroep juist veel erger. Een meer persoonlijk 

contact met de wanbetaler lijkt ons aangewezen. We denken aan het instellen van een 

sociaal assistentie die budgetbeheer samen doet met die wanbetaler, en ook soepelere 

betalingstermijnen. 

 

 

VOORZITTER.- De heer Röttger heeft het woord. 

 

De heer RÖTTGER, gedeputeerde.- Dank u, voorzitter. 

Ik wou even terugkomen op wat daarnet gezegd werd. Ik zou dat vandaag opnieuw zeggen 

dat het provinciaal belastingsysteem sociaal is.  

Als we doordenken op uw redenering: die mensen waar we nu over spreken krijgen al geen 

belasting meer, want we zijn er in geslaagd om die mensen vrij te stellen van belasting 

omwille van duidelijke criteria. Het OMNIO-statuut heeft ons in staat gesteld om die 

mensen vrij te stellen van een aanslag. Die zullen zelfs geen deurwaarder tegenkomen. Het 

debat dat we vandaag voeren en wat vandaag gezegd is hoe een deputatie dan nog 

onderscheid moet maken tussen die mensen die je wel nog hun belasting wil opvragen en bij 

die waar je dat niet doet is overbodig. Ik denk niet dat dit in de 21ste eeuw nog een 

bevoegdheid zou moeten zijn van een politiek orgaan om daar op basis van weet ik veel 

welke criteria te moeten toewijzen. Ik denk dat we dat moeten toewijzen aan iemand, de 

financieel beheerder, die op dat moment geoordeeld heeft. En Wilfried was Wilfried, die 

vond dat zijn principe was dat iedereen gelijk was voor de wet. Dus ik denk dat we sociaal 

en correct zijn. En als u dat anders wil, zullen er andere regels moeten zijn en dan mag er 

een debat in de raad over plaatsvinden. Maar ik denk dat het één met het ander niets te 

maken heeft. 

 

 

VOORZITTER.- De heer Caluwé heeft het woord. 

 

De heer CALUWÉ, gedeputeerde.- Ten aanzien van collega Huijbrechts wil ik toch wel 

zeggen dat wij van de 4 provincies die eigen belasting hebben wij de eerste zijn die 

overgegaan is tot een openbare aanbesteding voor de aanduiding van onze deurwaarder. 

Waarbij er nog altijd een verschil van mening is of dat dit eigenlijk een bevoegdheid is van 
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de deputatie, dan wel een bevoegdheid van de financieel beheerder. Finaal hebben wij onze 

eigen financieel beheerder overtuigd om te zeggen: wij doen dat zelf. Maar er zijn 

financieel beheerders in andere provincies die van oordeel zijn dat dit geen zaak is van de 

deputatie, maar dat zij autonoom beslissen wie er al dan niet overgaat tot invordering, en 

op welke wijze zij dat wensen te doen. 

 

Wat betreft de opbrengsten uit belastingen na aanstelling van deurwaarder moet je daar 

wel telkenmale die mensen bijtellen die rechtstreeks aan de provincie betalen op het 

ogenblik dat zij een aanmaning van de deurwaarder binnenkrijgen. Want wij stellen elk jaar 

vast dat het gaat over een zeer groot aantal bedragen. Dat gaat van 200 tot 400.000 EUR, 

sommige jaren. 400.000 EUR op het moment dat men een aanmaning gekregen heeft  van 

de deurwaarder. Die moet je eigenlijk bijtellen bij de opbrengsten die we hebben door het 

feit dat zaken worden doorgegeven aan de deurwaarder. Zo kom je dus op de 17 miljoen in 

totaliteit. 

Onze mensen zijn voorzichtig in het doorgeven van de cijfers: 800.000 EUR. Maar eigenlijk 

kom je voor dat jaar op 1,2 miljoen EUR dat er binnenkomt aan belastingen door het feit 

dat men een aanmaning van de deurwaarder binnenkrijgt. 

 

 

VOORZITTER.- De heer Huijbrechts heeft het woord.  

 

De heer HUIJBRECHTS.- Voorzitter, ik stel alleen maar vast dat er 18 jaar lang nooit 

vragen zijn gesteld, nooit een heraanbesteding is gebeurd. Dat het dus 18 jaar lang kan 

aanlopen, quasi monopolie noem ik dat. En dat de manier waarop het indertijd gegund is, of 

gegeven, op zijn minst bedenkelijk is.  

Als ik op de verklaringen van de gedeputeerde mag wijzen die hij heeft gedaan, dan was 

het niet de ontvanger die autonoom beslist heeft, maar was het de gedeputeerde in 

kwestie die opdracht heeft gegeven om die gunning te geven. 

 

 

VOORZITTER.- Er ligt een voorstel klaar tot stemming voor de uitvoering van een audit. 
 

Dan leg ik dit voorstel voor ter stemming. 

Wie het voorstel steunt zegt ja, 

De anderen onthouden zich, of zeggen nee. 

De stemming is geopend. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

62 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

 5 leden hebben ja gestemd; 

50 leden hebben nee gestemd; 

 7 leden hebben zich onthouden. 
 

Het voorstel wordt niet goedgekeurd bij 5 stemmen ja, 50 stemmen nee en 

7 onthoudingen. 
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Nr. 4/13 van de agenda 

 

Voorstel in verband met de vergroening van het wagenpark 

van het provinciebestuur, inclusief APB’s en EVAP’s, 

ingediend door Karin Van Hoffelen (Groen). Goedkeuring. 

Voorstel 

 

Het provinciebestuur streeft er naar om naar een klimaatneutrale organisatie te 

gaan tegen 2020, zie ook Actieplan Klimaatplan actiepunt MO7: uitbouw van een 

milieuvriendelijk en emissiearm wagenpark (doorlopend vanaf goedkeuring plan). 

 

In het kader van dit voorstel wordt er vertrokken van het principe dat de provincie 

zich er toe verbindt om voor elk nieuw aan te kopen dienstvoertuig een 

kosten/batenanalyse op lange termijn te maken. Deze kosten/batenanalyse mag 

zich niet beperken tot de aankoopprijs, maar ook de gevolgen van CO2-uitstoot, 

uitstoot fijn stof, fiscaliteit, prijzen aan de pomp e.d. moeten hierin verrekend 

worden. 

 

Op de raad van september werd het punt verdaagd m.b.t. de aankoop van een 

nieuwe vuilniswagen voor domein Zilvermeer te Mol. 

 

Aankoopprijs was 150.000 EUR, exclusief BTW wat een totaal van 181.500 EUR 

maakt. 

 

Er werd vooraf geen enkel onderzoek naar een alternatieve brandstof gedaan, een 

gemiste kans. Gelukkig is het nog niet te laat en kunnen we werk maken van het 

vergroenen van het wagenpark van de provincie. 

 

Hiertoe zijn er verschillende mogelijkheden: puur elektrisch, puur waterstof, 

aardgas (CNG), plug-in hybride elektrische voertuigen. 

 

Als er gefocust wordt op de elektrische en CNG-aangedreven wagens, levert dat de 

volgende informatie op: 

 

Elektrische wagens zijn vrijgesteld van BIV (Belasting voor inverkeerstelling) en 

jaarlijkse verkeersbelasting. Er zijn steeds meer gemeenten die voorzien in 

laadpalen zodat bevoorrading ook geen probleem mag zijn. Nadeel is dat de 

elektriciteit die daarvoor nodig is, helaas nog steeds voor een groot deel afkomstig 

is van kerncentrales. Ook voor vrachtwagens is er nog geen elektrische aandrijving 

mogelijk. 

 

CNG-wagens dan: 

Naast elektrische wagens, komen CNG-voertuigen steeds meer in de picture. 

Compressed Natural Gas, ofte samengeperst aardgas is een goedkopere (30 % 

goedkoper dan de klassieke brandstoffen), en schonere brandstof: 30 % minder 

CO2 uitstoot en amper uitstoot aan fijn stof. 

 

Bovendien dient ook hier al zeker tot 2020 geen verkeersbelasting, noch belasting 

voor inverkeerstelling te worden betaald voor personenwagens, minibussen en 

lichte vrachtwagens die op CNG rijden. 
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De stad Gent kocht recentelijke enkele vuilniswagens op CNG aan die een kostprijs 

inclusief BTW van 225.000 EUR, per stuk hadden. Een globale aankoop voor de 

verschillende provinciale diensten, APB's en EVAP's kan de aankoopprijs drukken. 

 

Ilva -het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu in het Land van 

Aalst- omvat 15 gemeenten die recentelijk overgingen tot aankoop van 

4 huisvuilwagens, 2 kleine glaswagens, 1 distributievrachtwagen, 1 grote 

bestelwagen en 2 kleine bestelwagens. 

 

Dichter bij huis, besliste de gemeente Boom ook om het verouderde wagenpark van 

de gemeente en het OCMW te vervangen door 16 nieuwe en zuinige voertuigen die 

op aardgas zullen rijden. Ook de gemeente Brecht vervangt stelselmatig elk 

voertuig door een CNG- of elektrisch voertuig. 

 

Alle gemeente- en stadsbesturen die beslisten tot vergroening van hun wagenpark 

deden dit  hoofdzakelijk om milieu- en gezondheidsredenen. Minstens 30 % minder 

CO2, 95 % minder fijn stof-uitstoot en bovendien kunnen CNG-voertuigen, indien 

gewenst ook op biogas rijden. Dit is zo mogelijk een nog milieuvriendelijker 

alternatief. 

 

Wat de bevoorrading betreft: steeds meer bevoorradingspunten worden ingericht 

zodat op korte en middellange termijn elke gemeente de mogelijkheid heeft om 

CNG te tanken aan 30 % goedkoper dan de dieselprijs, prijs aan de pomp voor CNG 

is momenteel 0,84 euro/kg. 

 

BESLUIT: 

 

- De provincieraad gaat er mee akkoord dat er voor elk nieuw aan te kopen 

dienstvoertuig een kosten/batenanalyse wordt gemaakt op lange termijn. 

Hierbij houden we naast de aankoopprijs ook rekening met de fiscale 

voordelen, de vermindering van de CO2- en fijnstofuitstoot. 

 

- Het provinciebestuur verbindt zich er toe om bij vervanging van een 

dienstvoertuig, per definitie over te stappen op een hetzij elektrisch 

aangedreven, hetzij CNG-aangedreven voertuig. 

 

 

VOORZITTER.- Ik heb gehoord dat dit punt verdaagd wordt. 
 

 

De heer CALUWÉ, gedeputeerde.- Wij hebben dat besproken in commissie. Wij hebben 

daar voorgesteld dat we het punt nu zouden verdagen, dat we aan de administratie een 

degelijke voorbereiding vragen en dat we het in de commissie Logistiek in de 

commissievergadering voor de volgende provincieraad grondig zouden bespreken. 
 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Van Hoffelen heeft het woord. 
 

Mevrouw VAN HOFFELEN.- Ik neem daar akte van. Ik wil het nog even kort toelichten. 

Zoals u weet was op de vorige raad het agendapunt van de aankoop van de vuilniswagen voor 

het Zilvermeer verdaagd, vooral omdat er geen onderzoek was gevoerd naar mogelijke 

alternatieven. 
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Maar op de commissie van afgelopen dinsdag hebben we wel een uitvoerige presentatie 

gekregen waar een duidelijke kosten-batenanalyse werd gemaakt. Er werd niet alleen 

gekeken naar de loutere aankoopprijs, maar er werd ook een berekening gemaakt qua 

effecten op het milieu, inzet van het personeel, enz. Er werd ook aangetoond dat in dit 

specifiek geval, dat gaan we straks zien bij de APB’s, er echt wel een vuilniswagen op diesel 

met Euronorm 6 de enige mogelijkheid was, vooral omdat hij ook over het strand moest 

kunnen rijden. Er is dan rekening gehouden met alle voorgenoemde factoren. 

Dat was eigenlijk de manier waarop dergelijke zaken zouden moeten aangepakt worden, en 

een beetje een samenvatting van mijn voorstel. Ik vond het ook een hele positieve wending 

in het dossier. Ik heb dat ook gezegd op de commissie. Dus ik hoop dat het in overweging 

wordt genomen naar de volgende raad toe, en dan hoop ik dat we dat voorstel onder deze 

vorm kunnen goedkeuren. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Helsen heeft het woord. 
 

De heer HELSEN.- Mijnheer de voorzitter, mevrouw de gouverneur, collega’s, 
 

Ik wil toch even Inge Michielsen aanhalen, die vandaag verontschuldigd is, maar die vorige 

keer dat punt heeft aangekaart over de vuilniswagen van het Zilvermeer, wat straks ook 

terug op de agenda komt, en waaruit wellicht, mevrouw, dit voorstel is voortgevloeid. 

Mevrouw Michielsen was daar ook al mee bezig. Er was een schriftelijke vraag gesteld in 

september door Inge Michielsen, meer specifiek over de lage emissiezone in Antwerpen, 

dat toch wel een problematiek is die ook zou moeten meegenomen worden door de diensten 

om dat verder te bekijken naar bijkomende gunningen en voorstellen hier naar de raad toe. 

Het is namelijk zo dat op dit moment, als ik het antwoord goed heb gelezen, al een tweetal 

voertuigen van het wagenpark een probleem hebben om in Antwerpen te fungeren, en dat in 

de tabellen die er zijn gekomen van de diensten dit in 2020 al het geval zal zijn voor een 

negental voertuigen, en in 2025 voor een twintigtal voertuigen. Dat is een bekommernis die 

ik wil meegeven, dat men daar in de planning naar de komende jaren toe rekening mee moet 

houden. Ik vind het een goed voorstel, mevrouw. We zouden dit steunen, maar ik denk dat 

het nog verder kan verfijnd worden en dat het langs de verschillende kanten moet bekeken 

worden. 
 

 

VOORZITTER.- Dus we verdagen dit punt naar de volgende provincieraad. 
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8. Personeel, organisatieontwikkeling en veiligheid 

 

Nr. 8/1 van de agenda 

 

Provinciepersoneel. Aansluiting collectieve verzekering 

hospitalisatie van de GSD. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Op 24 november 2016 stemde uw raad in met aansluiting van het provinciebestuur 

bij de Gemeenschappelijke Sociale Dienst van DIBISS. (GSD) Hierdoor kon het 

bestuur eveneens aansluiten met de hospitalisatieverzekering van DIBISS die 

aanbesteed was bij Ethias. Deze verzekering was toegewezen aan Ethias sinds 

2011 en werd sinds 2014 jaarlijks verlengd. 

 

In 2017 hield DIBISS op te bestaan en integreerde de GSD in de Federale 

Pensioendienst (FPD) 

Door deze integratie moest de FPD een nieuwe overheidsopdracht uitschrijven. Na 

marktbevraging gunde de FPD de hospitalisatieverzekering voor 4 jaar aan AG 

Insurance. De bestaande raamovereenkomst met Ethias vervalt op 31 december 

2017. 

 

De nieuwe polis voorziet dezelfde waarborgen als de vorige polis: er is eveneens 

een derdebetalersregeling en er is eveneens een keuzemogelijkheid tussen een 

basisoptie en een uitgebreide optie (dekking éénpersoonskamer), AG zal evenals 

Ethias, de nevenverzekerden (gepensioneerden, echtgenoten en kinderen) 

rechtstreeks factureren. 

 

Er zijn twee noemenswaardige wijzigingen: 

 De franchise bij een éénpersoonskamer verhoogt van 75 EUR naar 130 EUR 

(franchise bekeken voor alle schadegevallen overkomen in een 

kalenderjaar). Pro memorie: de franchise bij de hospitalisatieverzekering bij 

AXA in 2016 bedroeg 10 % met een minimum van 125 EUR en een 

maximum van 500 EUR. 

 De premie verlaagt met 6,96 % voor de basisoptie en met 11,70 % voor de 

uitgebreide optie. De premie blijft gegarandeerd voor de eerste twee jaar. 

 

Gezien de nieuwe polis dezelfde voordelen biedt aan een goedkopere prijs met een 

licht verhoogde doch nog steeds billijke franchise wordt voorgesteld om het bestuur 

aan te sluiten bij deze hospitalisatiepolis. De personeelsleden en nevenverzekerden 

zullen via DMCO bij AG aangesloten worden volgens de formule die ze vorig jaar 

gekozen hebben bij de overgang van Axa naar Ethias. 

 

Omdat het om een nieuw raamcontract gaat bij een nieuwe rechtspersoon (GSD – 

Federale Pensioendienst) dient de aansluiting opnieuw te gebeuren via een 

raadsbeslissing. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 5 oktober 2017. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de wet van 18 maart 2016 tot overname van in het bijzonder de 

Gemeenschappelijke Sociale Dienst (GSD) van de dienst voor de bijzondere 

socialezekerheidsstelsels, door de federale pensioendienst (FPD); 
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Gelet op de omzendbrief BA 2000/14 van 22.12.2000 van de Vlaamse minister van 

Binnenlandse Aangelegenheden betreffende de verplichte toekenning van een 

hospitalisatieverzekering aan het  personeel van de lokale besturen; 

 

Gelet op het sectoraal akkoord 1999-2001 voor het personeel van de lokale 

overheden van de Vlaamse Gemeenschap, meegedeeld bij omzendbrief nummer 

BA 2001-03 van 27.04.2001; 

 

Gelet op het feit dat de FPD, in naam van de provinciale en plaatselijke 

overheidsdiensten, een offerteaanvraag conform de wet op de overheidsopdrachten 

heeft georganiseerd; 

 

Gelet op het protocol van akkoord van het overlegcomité d.d. 17 oktober 2017. 

 

Overwegende dat op 24 november 2016 de provincieraad besliste om het 

provinciebestuur aan te sluiten bij de hospitalisatieverzekering van de 

Gemeenschappelijke Sociale Dienst van DIBISS; dat deze verzekering door DIBISS 

was toegewezen aan Ethias en sinds 2014 jaarlijks verlengd werd; 

 

Overwegende dat DIBISS in 2017 ophield te bestaan en dat de GSD integreerde in 

de Federale Pensioendienst (FDP); 

 

Overwegende dat het FDP een nieuwe overheidsopdracht uitschreef en een 

raamcontract van 4 jaar voor een nieuwe hospitalisatieverzekering gunde aan 

AG Insurance; dat de bestaande raamovereenkomst met Ethias vervalt op 

31 december 2017; 

 

Overwegende dat de nieuwe polis dezelfde waarborgen en werkwijze voorziet; dat 

enerzijds de franchise bij een éénpersoonskamer stijgt maar dat anderzijds de 

premie aanzienlijk daalt; 

 

Overwegende dat de nieuwe polis dezelfde voordelen biedt aan een goedkopere 

prijs met een licht verhoogde doch nog steeds billijke franchise; dat voorgesteld 

wordt om het bestuur aan te sluiten bij deze hospitalisatiepolis; 

 

Op voorstel van deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Het provinciebestuur van Antwerpen zal toetreden tot de collectieve verzekering 

“verzorgingskosten bij hospitalisatie of ernstige ziekte” die de FPD heeft afgesloten 

met AG Insurance. 

 

De toetreding zal ingaan op 1 januari 2018. 

 

Artikel 2: 

Het provinciebestuur neemt de premie van de verzekering volledig ten laste in de 

uitgebreide formule voor zijn statutaire en contractuele personeelsleden. De 

gezinsleden, kinderen en gepensioneerden kunnen zich eveneens aansluiten bij 

deze polis mits ze de premie zelf ten laste nemen. 
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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. 

61 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

61 leden hebben ja gestemd. 
 

Goedgekeurd met 61 stemmen ja. 
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9. Welzijn 

 

Nr. 9/1 van de agenda 

 

Budget 2017. Herverdeling van het krediet onder 

2017/64900000/21/0629: Subsidies met betrekking tot 

wonen (N/R)/Overig woonbeleid. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

De provincieraad heeft in zitting van 23 februari 2017 de herverdeling van het 

krediet, subsidies met betrekking tot wonen (N/R) ingeschreven in het 

uitgavenbudget onder 2017/64900000/21/0629, goedgekeurd.  

 

De middelen onder ramingsnummer 2017160206: A Wonen. We analyseren kritisch 

het huidige concept wonen om zo te komen tot een toekomstgericht integraal 

woonbeleid dat oog heeft voor sociale diversiteit, kregen hierbij nog geen 

bestemming. 

 

Voorgesteld wordt om een gedeelte van deze middelen aan te wenden om de 

subsidie toegekend aan Landelijke Thuiszorg voor de advisering en begeleiding van 

woningaanpassingen op te trekken van 50.000 EUR tot 75.000 EUR. 

 

Met deze subsidie komt de provincie tussen beiden in het advies en de begeleiding 

die deze vzw verleent aan inwoners van de provincie Antwerpen om hun woning 

aan te passen als gevolg van ziekte, functiebeperking of handicap. Concreet 

betekent dit dat de provincie ongeveer 4/5de van de kostprijs van het individuele 

advies of de begeleiding ten laste neemt. Deze dienstverlening maakt deel uit van 

het provinciaal woonbeleid dat inzet op het thema “levenslang wonen”, waarbij we 

willen stimuleren dat inwoners van onze provincie zo lang mogelijk op een 

kwalitatieve manier in hun eigen thuisomgeving kunnen blijven wonen. 

 

De reden voor de subsidieverhoging is de grote stijging in vragen in onze provincie 

naar deze dienstverlening. In 2016 steeg het aantal dossiers met 40 % tegenover 

de vorige jaren. De prognose van 2017 gaat uit van een verdubbeling van het 

aantal dossiers ten opzichte van 2014 en 2015. 

 

De deputatie heeft daarom beslist volgende herverdeling van het krediet onder 

2017/64900000/21/0629 aan uw raad ter goedkeuring voor te leggen:  

 

Dit krediet wordt aangewend als volgt: 

 

Ramingsnummer 2017160208: A Wonen. We ontwikkelen een impulsbeleid op 

vlak van wonen met bijzondere aandacht voor precair wonen. 

 

 Impulsbeleid innovatieve projecten met betrekking 

 tot wonen: 

750.000 EUR 

 

Het betreft hier innovatieve projecten op het domein van Wonen. Dit krediet wordt 

aangewend op basis van het reglement “Impulssubsidie voor innovatieve projecten 

wonen” dat door de provincieraad in de huidige zitting van 23 februari 2017 

goedgekeurd is. 
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Ramingsnummer 2017000022 : A Wonen. We ontwikkelen een impulsbeleid op 

vlak van wonen met bijzondere aandacht voor precair wonen. 

 

 Nominatim Landelijke Thuiszorg (adviseren en begeleiden  

    woningaanpassingen): 

75.000 EUR 

 

Aan Landelijke Thuiszorg vzw, Remylaan 4b, 3018 Wijgmaal, wordt een 

nominatieve subsidie ten bedrage van 75.000 EUR toegekend als tussenkomst in 

het advies en de begeleiding die deze vzw verleent aan inwoners van de provincie 

Antwerpen om hun woning aan te passen als gevolg van ziekte, functiebeperking of 

handicap. Concreet betekent dit dat de provincie ongeveer 4/5de van de kostprijs 

van het individuele advies of de begeleiding ten laste neemt. 

 

Ramingsnummer 2017160206: A Wonen. We analyseren kritisch het huidige 

concept wonen om zo te komen tot een toekomstgericht integraal woonbeleid dat 

oog heeft voor sociale diversiteit. 

 

 Nog te bestemmen krediet:  69.620 EUR 

 

Ramingsnummer 2017160209: A Wonen. We geven verder vorm aan een 

geïntegreerd woonwagenbeleid tegen 2018. 

 

 Impulssubsidie lokaal woonwagenbeleid: 

 

100.000 EUR 

 

De provincie verleent subsidies aan beheerders van residentiële 

woonwagenterreinen, overeenkomstig het reglement goedgekeurd op 28 november 

2013 en laatst gewijzigd op 26 november 2016. Wie inzet op een gestructureerd 

beheer en toezicht op het terrein, maakt kans om een subsidie te krijgen. 

 

Uw raad wordt gevraagd de herverdeling van het krediet ingeschreven in het 

uitgavebudget BBC onder 2017/64900000/21/0629 Ramingsnummers 2017000022, 

2017160206, 2017160208 en 2017160209: subsidies met betrekking tot wonen 

(N/R)/ Overige woonbeleid goed te keuren. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 5 oktober 2017. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de interne verdeling van het krediet in het uitgavebudget BBC onder 

2017/64900000/21/0629 Ramingsnummers 2017000022, 2017160206, 

2017160208 en 2017160209; 

 

Gelet op het provinciedecreet van 9 december 2005; 

 

Gelet op het Koninklijk Besluit nr. 110 van 13 december 1982, gewijzigd door het 

Koninklijk Besluit nr. 145 van 30 december 1982, betreffende het verplicht 

evenwicht van de begroting; 

 

Op voorstel van de deputatie, 
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BESLUIT 

 

Enig artikel: 

De provincieraad keurt de volgende herverdeling van het krediet ingeschreven in 

het uitgavebudget BBC onder 2017/64900000/21/0629 Ramingsnummers 

2017000022, 2017160206, 2017160208 en 2017160209: subsidies met betrekking 

tot wonen (N/R)/ Overig woonbeleid goed ten bedrage van 994.620 EUR. 

 

Dit krediet wordt aangewend als volgt: 

 

Ramingsnummer 2017160208: A Wonen. We ontwikkelen een impulsbeleid op 

vlak van wonen met bijzondere aandacht voor precair wonen. 

 

 Impulsbeleid innovatieve projecten met betrekking tot 

wonen: 

750.000 EUR 

 

Ramingsnummer 2017000022: A Wonen. We ontwikkelen een impulsbeleid op 

vlak van wonen met bijzondere aandacht voor precair wonen. 

 

 Nominatim Landelijke Thuiszorg (adviseren en begeleiden 

woningaanpassingen): 

75.000 EUR 

 

Ramingsnummer 2017160206: A Wonen. We analyseren kritisch het huidige 

concept wonen om zo te komen tot een toekomstgericht integraal woonbeleid dat 

oog heeft voor sociale diversiteit. 

 

 Nog te bestemmen krediet:  69.620 EUR 

 

Ramingsnummer 2017160209: A Wonen. We geven verder vorm aan een 

geïntegreerd woonwagenbeleid tegen 2018. 

 

 Impulssubsidie lokaal woonwagenbeleid: 100.000 EUR 

 

 

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. 
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Nr. 9/2 van de agenda 

 

Wonen. Wijziging vertegenwoordiging provincie Antwerpen 

binnen de sociale huisvestingsmaatschappij Woonpunt Mechelen. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

De provincie Antwerpen is aandeelhouder in de sociale huisvestingsmaatschappijen. 

Hierdoor beschikt ze over een mandaat in de Raad van Bestuur en is ze als 

stemgerechtigde vertegenwoordigd in de Algemene (buitengewone) Vergadering 

van deze sociale huisvestingsmaatschappijen. 

 

De CD&V-fractie wenst haar vertegenwoordiging in de raad van bestuur van 

Woonpunt Mechelen te wijzigen. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 12 oktober 2017. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de statuten van Woonpunt Mechelen; 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

De heer Jürgen Godden zal mevrouw Sofie Bradt vervangen in de Raad van Bestuur 

en in de Algemene (buitengewone) Vergadering van Woonpunt Mechelen voor de 

periode november 2017 - december 2018. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

Dit is een geheime stemming. 

 

Men gaat over tot de geheime stemming. 62 leden nemen eraan deel. Er zijn 

50 stemmen ja, bij 2 stemmen nee en 10 onthoudingen, zodat het voorstel is 

goedgekeurd. 
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10. Europa, plattelandsbeleid en sociale economie 

 

VOORZITTER.- Ik stel voor de agendapunten 10/1 en 10/2 met één stemming af te 

handelen. De raad stemt ermee in. 
 

Nr. 10/1 van de agenda 

 

Budget 2017/64900000/21/0550 - Verdeelkrediet 

inclusieve economie (V)/Werkgelegenheid. 

Project Landschapsdokters. Subsidie 2017. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Inhoudelijk luik 

De gemeenten staan in goed rentmeesterschap in voor het beheer en onderhoud 

van de eigendommen van Kempens Landschap op hun grondgebied. Als individuele 

gemeente is het niet altijd evident om dit op systematische wijze aan te pakken. 

“Landschapsdokters” werd door de provincie als pilootproject uitgewerkt voor een 

gestructureerde aanpak vanuit een centrale langetermijnvisie te realiseren, waarbij 

het project de beheerverantwoordelijkheid van de gemeenten overneemt.  

 

Natuurwerk vzw werd aangezocht om de “Landschapsdokters” operationeel uit te 

voeren met inzet van arbeidskrachten uit kwetsbare groepen. In concreto werd een 

arbeidersploeg vanuit de sociale economie ingezet voor het beheer en onderhoud 

van de landgoederen en parkdomeinen van de vzw Kempens Landschap. Het 

project ging op 1 mei 2012 van start met 8 voltijdse doelgroeparbeiders. 

 

Op 24 mei 2012 keurde de provincieraad het project “Landschapsdokters” goed. 

Eerder, op 1 februari 2012, keurde de Vlaamse regering het project 

Landschapsdokters goed als nieuw initiatief in de lokale diensteneconomie (LDE), 

een werkvorm van de sociale economie in Vlaanderen. 

 

Initieel waren 8 gemeenten betrokken (Borsbeek, Duffel, Edegem, Grobbendonk, 

Heist-op-den-Berg, Hulshout, Sint-Katelijne-Waver en Wuustwezel). Het project 

“Landschapsdokters” bleek snel een succesformule te zijn. Dit succes wekte al gauw 

de interesse op van niet-deelnemende gemeenten. Enkele nieuwe gemeenten 

stapten gedurende de afgelopen jaren mee in het project (Balen, Essen, Laakdal en 

Retie in 2013, Zoersel in 2016). Hierdoor kwam het totaal op 13 gemeenten. 

 

Deze vraag creëerde de nood aan extra mankracht. Ondertussen is een ploeg van 

11 voltijdse Landschapsdokters, aangevuld met 1 omkaderingspersoneelslid, 

ingeschakeld om het onderhoud in de verschillende domeinen van Kempens 

Landschap in de bovenvermelde gemeenten te verzorgen. 

 

Rapportage werkjaar 2016 vanuit Natuurwerk vzw 

Natuurwerk vzw diende recentelijk, als uitvoerder van het project 

Landschapsdokters, hun financieel en inhoudelijk rapport van de werking van het 

project ‘Landschapsdokters’ voor de periode 2016 in. Deze rapportering is ter 

verantwoording van de subsidie sociale economie 2016 ter hoogte van 200.000 EUR 

die Natuurwerk vanuit de provincie Antwerpen heeft ontvangen voor het project 

‘Landschapsdokters’, in samenwerking met vzw Kempens Landschap. Uit dit rapport 

blijkt dat het project opnieuw mooie resultaten boekt en opnieuw instaat voor de 

tewerkstelling van 11 VTE arbeiders en 1 begeleider, allen tewerkgesteld bij de 
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Natuurwerk vzw. Bovendien maken nog steeds 13 gemeenten gebruik van de 

dienstverlening die uit dit project voortvloeit.  

 

Vanaf 2017: opdracht afgesloten via onderhandelingsprocedure met 

bekendmaking 

Vanaf 2017  is er een administratieve verandering in het dossier: waar voorheen de 

provinciale subsidie vanuit sociale economie van 200.000 EUR rechtstreeks aan 

vzw Natuurwerk – als sociale economie uitvoerder in het project - werd 

overgemaakt, zal de desbetreffende financiering vanaf 2017 rechtstreeks aan 

vzw Kempens landschap – als beheerder van de diverse domeinen in onze provincie 

en als coördinator van het project – worden gegeven.  

 

In navolging, heeft Kempens landschap in 2016 de markt bevraagt voor de 

toekomstige werkzaamheden van het project. In 2017 werd dan ook de opdracht 

voor het tewerkstellingsproject Landschapsdokters afgesloten via een 

onderhandelingsprocedure met bekendmaking. Met deze opdracht beoogt Kempens 

landschap als opdrachtgever ondermeer een sociale meerwaarde: 

 

De opdrachtgever waardeert de bijkomende inspanningen en desgevallend 

verbintenissen die de inschrijvers aangaan om de doorstroom van personen 

uit de kansengroepen/doelgroepwerknemers te faciliteren/realiseren naar 

een niet gesubsidieerde duurzame tewerkstelling in het kader van de 

uitvoering van deze opdracht. Hij vergoedt ook bijkomend de effectief 

gerealiseerde sociale meerwaarde, beoogd in het bestek. 

 

In navolging van deze procedure werd de opdracht gegund aan Natuurwerk vzw 

voor de periode 2017-2019, met mogelijkheid tot verlenging van 1 jaar. 

 

Gelet op het succes van het project landschapsdokters, de gerealiseerde 

tewerkstelling en de tevredenheid van alle partners, wordt dan ook aan de 

provincieraad voorgesteld om in 2017 een bedrag van 200.000 EUR toe te wijzen 

aan Kempens Landschap vzw, Peredreef 5, 2580 Putte, als subsidie 2017 voor het 

project “Landschapsdokters”,  

 

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 5 oktober 2017. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op het verslag van de deputatie; 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Ingestemd wordt met een bedrag van 200.000 EUR aan Kempens Landschap vzw, 

Peredreef 5, 2580 Putte, als subsidie 2017 voor het project “Landschapsdokters”, 

vanuit het verdeelkrediet inclusieve economie van het budget 2017, ingeschreven 

onder budgetsleutel 2017/64900000/21/0550 - Verdeelkrediet inclusieve economie 

(V)/Werkgelegenheid. 
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VOORZITTER.- De heer Kerremans heeft het woord. 
 

De heer KERREMANS.- We keuren nu iets goed tot en met 2019, plus de mogelijkheid om 

1 jaar te verlengen. Dan zitten we in 2020. Het geld wordt nu rechtstreeks aan Kempens 

Landschap overgemaakt met een bepaalde toewijzing erbij. Maar dan daarna natuurlijk, zit 

in deze vernieuwde stap al een signaal naar de jaren daarna, en de garanties naar verdere 

ondersteuning van natuurwerk? 
 

 

VOORZITTER.- De heer Röttger heeft het woord. 
 

De heer RÖTTGER, gedeputeerde.- Specifiek naar natuurwerk weet ik niet, maar in alle 

geval wordt dat soort ondersteuning van milieuwerk wel verdergezet. Dus heeft u het 

specifiek over de organisatie, of hebt u het over de taken die de landschapsdokters 

wensen uit te voeren? 
 

 

De heer KERREMANS.- Ja, inderdaad, en welke overheid dat zal verderzetten. 
 

 

De heer RÖTTGER, gedeputeerde.- Er bestaat een systeem van landschapsloket, en in dat 

verband is het voorzien dat via de regionale landschappen bijvoorbeeld er nog altijd 

groenploegen kunnen ingezet worden. Dus naar het grote plaatje, los van dit concrete 

dossier, is er wel een systeem dat in de toekomst zal blijven bestaan.  
 

 

De heer KERREMANS.- Waar dit zal onder ressorteren in de toekomst? 
 

 

De heer RÖTTGER, gedeputeerde.- Dit is één van de vormen daarvan. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Peeters heeft het woord. 
 

De heer PEETERS, gedeputeerde.- Ik wil nog even meegeven dat mijnheer Bellens buiten 

is, want normaal zou hij antwoorden op deze vraag, maar er zou brand zijn in De Warande. 
 

 

Nr. 10/2 van de agenda 

 

Budget 2017. Exploitatiebudget - Beleidsdomein Welzijn, 

Economie en Plattelandsbeleid. Budgetsleutel 0550/64900000. 

Subsidiëring projecten in de sociale economie. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Projectoproep mei 2017 

Begin mei 2017 lanceerde de dienst Economie en Internationale Samenwerking 

opnieuw een projectoproep ‘Impulssubsidies voor innovatieve projecten in de 

sociale economie’ om impulsen te bieden aan de sector van de sociale economie. 

Sociale economieorganisaties en –bedrijven, evenals clusters van lokale besturen 
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en bovenlokale samenwerkingsverbanden kunnen via deze oproep ondersteund 

worden. 

 

De oproep kaderde binnen het huidige ‘Reglement impulssubsidies - innovatieve 

projecten in de sociale economie’. 

 

Naar aanleiding van deze projectoproep ontving de Dienst Economie en 

Internationale Samenwerking (DEIS), meer bepaald het team sociale economie, 

12 aanvraagdossiers.  

Na een eerste selectie door het team sociale economie op basis van een aantal 

uitsluitingscriteria, werden 3 dossiers niet weerhouden. De andere dossiers werden 

uitgenodigd tijdens een pitchmoment, waar de subsidieaanvrager de kans kreeg om 

zijn project kort voor te stellen. Op basis van dit pitchmoment werd(en): 

 

- 4 dossiers weerhouden en vervolgens uitgenodigd om hun finaal 

aanvraagformulier in te dienen; 

- 2 dossiers doorverwezen naar een ander (provinciaal) subsidiekanaal; 

- 2 dossiers werden voorlopig niet weerhouden; 

- 1 dossier werd definitief niet weerhouden. 

 

Uiteindelijk dienden 4 subsidieaanvragers een finaal aanvraagformulier in. Alle 

finaal ingediende aanvraagdossiers werden ter advies (positief of negatief) 

voorgelegd aan een projectcommissie.  

 

Naast deze oproep dienden 5 organisaties een vervolgdossier in voor een tweede 

projectjaar. Deze organisaties hebben een tussentijds verslag ingediend voor hun 

1ste projectjaar dat positief geëvalueerd werd door DEIS. 

  

Volgende dossiers worden nu ter goedkeuring aan de provincieraad voorgelegd. 

 

 We and Work cvba - project ‘ Youth at Work’ – 33.605,00 EUR 

 Sering vzw – project ‘Kuz O2: Opstart van een inclusief bedrijf voor mensen 

met een grote afstand tot de arbeidsmarkt’ – 25.000,00 EUR 

 De Vliering vzw – project ‘Inclusief ondernemen voor en met personen met een 

psychische kwetsbaarheid’ – 14.000,00 EUR 

 

In totaal bedragen de subsidies 72.605 EUR. 

 

Het provinciaal ‘Reglement impulssubsidies - innovatieve projecten in de sociale 

economie’ schrijft voor dat de ingediende aanvraagdossiers ter beslissing moeten 

worden voorgelegd aan de provincieraad, indien het gevraagde subsidiebedrag 

gelijk is aan of hoger is dan 10.000 EUR: 

 

 We and Work cvba - project ‘ Youth at Work’ – 33.605,00 EUR 

 

WeandWork cvba is een werknemerscoöperatie, actief in de commerciële HR. Door 

de focus te leggen op persoonlijke talenten proberen ze de drempels naar de 

arbeidsmarkt te verkleinen. Met het project Youth@work willen ze zich, naast hun 

reguliere werking, inzetten voor één specifieke kwetsbare doelgroep: jongeren die 

in aanraking geweest zijn met het gerecht, feiten pleegden en nu hun eerste 

stappen zetten richting de arbeidsmarkt. Jongeren die 18 jaar worden en niet 

langer onder de hoede van de jeugdrechter vallen, stoppen vaak met school 

waardoor ze officieel werkzoekend worden. Doordat zij een inschakelingstijd van 
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1 jaar moeten doorlopen vooraleer ze door de VDAB worden getenderd is er een 

verhoogd risico op (herval in de) criminaliteit. Aangezien elke jonge werkloze onze 

maatschappij geld kost, is het belangrijk om duurzame tewerkstelling voor deze 

doelgroep te realiseren. Door middel van intensieve groepssessies en individuele 

begeleiding: bij de oriëntatie naar een job, opleiding of via werkplekleren zal 

WeandWork cvba een brug vormen tussen de organisaties die deze jongeren 

begeleiden en de arbeidsmarkt. 

 

 Sering vzw – project ‘Kuz O2: Opstart van een inclusief bedrijf voor mensen 

met een grote afstand tot de arbeidsmarkt’ – 25.000,00 EUR  

 

KUZ 02 “KUnstenZOrgbedrijf O2” is een consortium van organisaties uit de 

kunsten, onderwijs, zorg en welzijn die samen met hun doelgroepen over een 

periode van 3 jaar een inclusieve praktijk willen ontwikkelen voor activering van 

mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Sering vzw werkt met mensen 

die een bepaald parcours hebben afgelegd binnen de zorg- of welzijnssector en die 

nu hun plaats (weer) moeten vinden in de samenleving. Sering vzw wil met dit 

project komen tot een ondernemingsmodel dat overdraagbaar is aan bedrijven en 

organisaties die inclusie belangrijk vinden. 

 

Evaluatie projectjaar 1 en doelstellingen projectjaar 2 

Er werden participatieve theaterateliers gehouden, waarbij de focus lag op 

zelfreflectie, zelfstandig werken en plannen, samenwerking, zelfvertrouwen, 

feedback geven en krijgen. Wat de ontwikkeling van de leerwerkplaats betreft werd 

er voornamelijk gefocust op het vertrouwd geraken met de werk- en agenda logica 

van een groot instituut zoals AP hogeschool. Daarnaast werd het programma ‘Aan 

de slag’ ontwikkeld voor mensen met een grote afstand tot de maatschappij/ 

arbeidsmarkt in het kader van sociale activering. Omdat er vaak terugval blijkt 

wanneer mensen na langdurige werkloosheid opnieuw aan de slag gaan werd ook 

een nazorgtraject: ‘Blijvend aan de slag’ ontwikkeld. 

In projectjaar 2 wil Sering vzw een voorstelling realiseren, gemaakt door individuen 

van De Nomaad (centrum voor sociale activering). Daarnaast wordt er een 

opleiding gestart voor een aantal deelnemers uit de atelierwerking met als doel 

voldoende capaciteiten te verwerven om zelf ook spel/workshopleider te worden. 

Ook de leerwerkplaats wordt verder ontwikkeld, dit in de vorm van een 

pilootproject. Verder is de doelstelling de uitgewerkte programma’s (zoals ‘Aan de 

slag’) zo snel mogelijk te vermarkten.  

 

 De Vliering vzw – project ‘ Inclusief ondernemen voor en met personen met een 

psychische kwetsbaarheid’ – 14.000,00 EUR 

 

’t Karwei biedt werk op maat en wil met haar kwalitatieve arbeidszorgprogramma’s 

bijdragen tot herstel van haar arbeidszorgmedewerkers. Met dit project wil 

’t Karwei met een deel van haar medewerkers letterlijk naar buiten treden om 

werkzaamheden uit te voeren. Dit is een volledig nieuwe situatie ten opzichte van 

de klassieke werking. De toepassing van een enclave-model is voor ’t Karwei een 

nieuwe stap in de richting van heractivering. 

  

Evaluatie projectjaar 1 en doelstellingen projectjaar 2 

In maart 2017 zijn er 10 extra arbeidszorgmedewerkers gestart. Er werd een 

samenwerkingsovereenkomst gerealiseerd met twee bedrijven: er werd één 

enclavewerking opgestart (waarbij 7 doelgroep medewerkers op vrijdagnamiddag 

1 hectare frambozen onderhouden) en een proefproject (oogsten van blauwe 
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bessen). Daarnaast werd de basis gelegd voor een samenwerking met een derde 

bedrijf en zijn er een aantal overeenkomsten met winkels of eethuizen, waar ze hun 

producten kunnen verkopen. 

In projectjaar 2 wil ‘t Karwij deze samenwerkingsverbanden bestendigen of verder 

uitwerken. Daarenboven streven ze naar een extra tewerkstelling van 

10 arbeidszorgmedewerkers per jaar en beogen ze tegen augustus 2018 

5 arbeidszorgmedewerkers te laten doorstromen naar betaald werk.  

 

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 5 oktober 2017. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 
 

BESLUIT: 
 

Artikel 1: 

Ingestemd wordt met de toewijzing van 33.605,00 EUR aan We and Work cvba, 

Jachthoornlaan 8, 2970 Schilde, voor het project ‘Youth at Work’, als subsidie 2017 

in het kader van het ‘Reglement impulssubsidies - innovatieve projecten in de 

sociale economie’ (budgetcode 0550/64900000/Subsidiëring van projecten in de 

sociale economie R/ramingsnummer 2017140298).  

 

Artikel 2: 

Ingestemd wordt met de toewijzing van 25.000 EUR aan vzw Sering, 

Groeningerplein 2, 2140 Borgerhout, voor het project ‘Kuz O2: Opstart van een 

inclusief bedrijf voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt’, als 

subsidie 2017 in het kader van het ‘Reglement impulssubsidies - innovatieve 

projecten in de sociale economie’ (budgetcode 0550/64900000/Subsidiëring van 

projecten in de sociale economie R/ramingsnummer 2017140298). 

 

Artikel 3: 

Ingestemd wordt met de toewijzing van 14.000 EUR aan vzw De Vliering, George 

Van Raemdoncklaan 5, 2530 Boechout, voor het project ‘Inclusief ondernemen voor 

en met personen met een psychische kwetsbaarheid’, als subsidie 2017 in het 

kader van het ‘Reglement impulssubsidies - innovatieve projecten in de sociale 

economie’ (budgetcode 0550/64900000/Subsidiëring van projecten in de sociale 

economie R/ramingsnummer 2017140298). 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

Dan leg ik de punten 10/1 en 10/2 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; 

62 leden hebben ja gestemd; 

 1 lid heeft zich onthouden. 
 

De agendapunten 10/1 en 10/2 worden goedgekeurd met 62 stemmen ja, bij 

1 onthouding. 
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11. Milieu, natuur en Mondiaal beleid 

 

VOORZITTER.- Ik stel voor de agendapunten 11/1 tot en met 11/3 met één stemming af te 

handelen. De raad stemt ermee in. 
 

Nr. 11/1 van de agenda 

 

Budget 2017. Machtigingskrediet 0390/64900000. 

Toegestane subsidies. Subsidies voor Leefmilieuprojecten. 

Aanwending krediet. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Algemeen 

 

De verdeling van dit krediet dient ter goedkeuring worden voorgelegd aan de 

provincieraad. Na goedkeuring door uw raad zullen de afzonderlijke projecten aan 

deputatie worden voorgelegd wat betreft de toekenning en betaling van de 

subsidie. 

 

De voorgestelde projecten bestaan uit twee categorieën: 

- Projecten in uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst tussen het 

Vlaamse Gewest en de provincie Antwerpen over de projectfinanciering van 

de bosgroepen en de regionale landschappen; 

- Projecten in uitvoering van provinciaal beleid. 

 

Projecten in uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse 

Gewest en de provincie Antwerpen over de projectfinanciering van de bosgroepen 

en de regionale landschappen: 

 

De samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse Gewest en de provincie 

Antwerpen over de projectfinanciering van de bosgroepen en de regionale 

landschappen in de periode 2017 – 2019, werd in zitting van 16 maart 2017 door 

de deputatie goedgekeurd. 

 

De overeenkomst heeft tot doel de samenwerking tussen het agentschap en de 

provincie te definiëren rond de projectwerking, gefinancierd door het agentschap, 

die uitgevoerd zal worden door de bosgroepen en de regionale landschappen in de 

transitieperiode na de overdracht van deze instrumenten naar de provincies. De 

overeenkomst heeft een looptijd van drie jaar en ging in op 1 januari 2017 en loopt 

tot en met 31 december 2019. 

 

De projectwerking krijgt vorm in een jaarlijks actieprogramma dat de provincie 

opmaakt en dat de projecten van de regionale landschappen en bosgroepen 

bundelt. Na goedkeuring door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) vormt dit 

jaarlijks actieprogramma de basis voor het opvolgen en financieren van de 

betrokken projecten. Na de goedkeuring door ANB maakt ANB het bijbehorende 

voorschot en saldo over aan de provincie die verder instaat voor de inhoudelijke en 

financiële afhandeling. 

 

Voor het actieprogramma 2017 betreft het een bedrag van 296.414, waarvan 80% 

(zijnde 237.131 EUR) dit jaar (onder voorbehoud van betaling door ANB) als 

voorschot uitbetaald zal worden. De overige 20% wordt normaliter (en opnieuw 
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onder voorbehoud van betaling door ANB), afhankelijk van de evaluatie van het 

jaarverslag, in 2017 uitbetaald.  

 

De middelen worden als volgt toegewezen: 

 

- Regionaal Landschap de Voorkempen vzw:   31.051,00 EUR 

- Regionaal Landschap Rivierenland vzw:   21.267,00 EUR 

- Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw:     5.742,23 EUR 

- Regionaal Landschap Kleine & Grote Nete vzw:   24.748,53 EUR 

 

- Bosgroep Antwerpen Noord vzw:   47.253,00 EUR 

- Bosgroep Antwerpen Zuid vzw:   43.376,00 EUR 

- Bosgroep Kempen Noord vzw:   82.606,24 EUR 

- Bosgroep Zuiderkempen vzw:   40.370,00 EUR 

-------------------- 

 Totaal: 296.414,00 EUR 

 

Projecten in uitvoering van provinciaal beleid: 

 

Met dit verslag wordt een tweede reeks projecten voor een bedrag van 56.625 EUR 

voor het werkjaar 2017 ter goedkeuring voorgelegd. 

 

Voor dit project zal een voorschot van 100 % in 2017 uitbetaald worden op last van 

afrekening in 2018.  

 

1. Project ‘Natuur- en Landschapsherstel Schapenhagen: éénmalige 

natuurinrichtingsacties met nadruk op toegankelijkheid, puinopruiming en 

exotenbestrijding’ 

16.625 EUR aan vzw Natuurpunt Beheer  

 

Op 17 februari 2016 kocht Natuurpunt Beheer vzw 5 ha restgebied van de 

KMO-zone Blauwe Steen. Dit gebied is in effectief overstromingsgebied gelegen en 

recent weerhouden als signaalgebied. In het najaar van2016 werd 2,7 ha 

aangeplant met een nieuw bos. Met deze subsidieaanvraag wil Natuurpunt de 

noodzakelijke volgende stap zetten in het toegankelijk maken van dit gebied door 

de aanleg van nieuwe wandelroutes die aansluiten bij bestaande trage w gen, het 

plaatsen van poorten en infoborden en het verwijderen van laatste restanten (zowel 

puin als exoten) van het vroegere waterzuiveringsstation. Ter hoogte van de Pauw 

hoevestraat komt een 'ontvangstruimte' voor de wandelaar, met fietsenstalling, 

picknickzone en infobord. Dit project past binnen de doelstelling van de Zuidrand, 

om werk te maken van een beleefbare open ruimte. De groenblauwe linten en het 

fijnmazig netwerk van trage wegen worden met deze acties versterkt. 

 

Voor deze projecten zal een voorschot van 50 % in 2017 uitbetaald worden en een 

saldo (resterende 50 %) in 2018.  

 

2. Project ‘Licht op Groen’ 

40.000 EUR aan Universiteit Antwerpen 

 

Het project Licht op Groen is een verkennend onderzoek rond de algemene 

vraagstelling hoe de kennis over de link natuur en gezondheid beter kan 

geïntegreerd worden in de eerstelijnszorg.  
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Het globale doel van dit project is het uitwerken van een onderzoeksdesign in de 

provincie Antwerpen voor innovatief, interdisciplinair onderzoek naar de baten van 

natuur voor (preventieve en therapeutische) gezondheid(szorg) als nieuwe 

belangrijke bouwsteen van het maatschappelijk draagvlak voor (private en 

publieke) investeringen in natuur en groen. Daarbij rekening houdend met 

mogelijke gezondheidsrisico’s door nabijheid van natuur.  

Licht op Groen omvat verschillende activiteiten, resulterend in een geïntegreerde 

agenda voor toekomstig onderzoek en praktijk.  

Via literatuuronderzoek en stakeholdergesprekken wil deze studie bijdragen aan het 

vergroten van de kennis over de functionele ‘inzet’ (ruimtelijke spreiding, aanleg, 

beheer, gebruik, …) van natuur ten behoeve van menselijke gezondheid.  
 

Daarnaast wil deze studie aanbevelingen doen om gevalideerde kennis te 

integreren in opleidingen van professionals in verschillende disciplines via onderwijs 

en in de praktijk.  
 

Het project loopt over een periode van twee jaar en wordt afgesloten met een 

symposium op 4 oktober 2018. 
 

Voor de provincie past dit onderzoek in de landschapsbeelden biodiversiteit en in de 

beleidslijn ‘inzetten van ecosysteemdiensten’. 

Toenemende wetenschappelijke evidentie m.b.t. rechtstreekse baten van natuur 

voor gezondheid en dit zowel op individueel (de patiënt) als op groepsniveau (de 

gemeenschap) is van groot belang voor het behoud en de uitbreiding van het 

maatschappelijk draagvlak voor investeringen in natuur en groen. Daarenboven zal 

dit meer inzichten geven in de gewenste kenmerken van groen en natuur (locatie, 

aanwezige soorten, grootte, inrichting, gebruiksfuncties, beheer) van bestaande en 

nieuwe groengebieden.  
 

De desbetreffende bijlagen zijn elektronisch raadpleegbaar. 
 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 5 oktober 2017. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 
 

Op voorstel van de deputatie, 
 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt de voorgebrachte verdeling van de gelden met betrekking tot 

de SO ANB: 

- Regionaal Landschap de Voorkempen vzw:   31.051,00 EUR 

- Regionaal Landschap Rivierenland vzw: 21.267,00 EUR 

- Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw: 5.742,23 EUR 

- Regionaal Landschap Kleine & Grote Nete vzw: 24.748,53 EUR 
 

- Bosgroep Antwerpen Noord vzw: 47.253,00 EUR 

- Bosgroep Antwerpen Zuid vzw: 43.376,00 EUR 

- Bosgroep Kempen Noord vzw: 82.606,24 EUR 

- Bosgroep Zuiderkempen vzw: 40.370,00 EUR 

-------------------- 

 Totaal: 296.414,00 EUR 
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Artikel 2: 

Goedgekeurd wordt de voorgebrachte verdeling van het krediet 2017, ingeschreven 

als machtigingskrediet - ‘Subsidie voor leefmilieuprojecten’. 

 

Budgetsleutel 0390/64900000 (Raming 2017140443) - 'Subsidies voor 

leefmilieuprojecten'. 

 

Bijlagen: 

- Projectvoorstel Natuurpunt Beheer ‘Natuur- en Landschapsherstel 

Schapenhagen: éénmalige natuurinrichtingsacties met nadruk op 

toegankelijkheid, puinopruiming en exotenbestrijding’ 

- Projectvoorstel Universiteit Antwerpen ‘Licht op Groen’ 

- Actieprogramma_RLBG_2017 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

 

Nr. 11/2 van de agenda 

 

Budget 2017. Machtigingskrediet 0390/64900000. 

Toegestane subsidies. Subsidies aan Regionale Landschappen 

& Bosgroepen. Aanwending krediet. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

In het budget 2017 werd onder budgetsleutel 0390/64900000 ‘Subsidie aan 

Regionale Landschappen en Bosgroepen’ een krediet van 1.588.148,00 EUR 

uitgetrokken. Dit machtigingskrediet omvat de werkingssubsidies aan de Regionale 

Landschappen en Bosgroepen voor een bedrag van 1.530.545 EUR. 

 

De verdeling van dit krediet werd op 26 januari 2017 ter goedkeuring voorgelegd 

aan uw raad. Na goedkeuring werden de afzonderlijke werkingssubsidies aan de 

deputatie voorgelegd wat betreft de toekenning en betaling van de subsidie. 

 

In de raad van 26 juni 2017 werd beslist de exploitatie uitgaven van Beleidsdomein 

Leefmilieu (schema B2) te vermeerderen met 200.000 EUR. Het gaat om uitgaven 

in de vorm van subsidie aan Regionale Landschappen en Bosgroepen 

(Verdeelkrediet) onder de budgetsleutel 0390/64900000 (ramingsnummer 

2017140486). 

 

Deze bijkomende werkingssubsidie van 200.000 EUR betreft meer specifiek een 

bijdrage aan de verbouwing van de pastorie van Oosthoven in Oud-Turnhout ten 

behoeve van het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete en de Bosgroep 

Kempen Noord. Zij zullen hier hun nieuw secretariaat vestigen. Door de 

ontwikkeling van het project ‘De Slapende Reus’ (departement Vrije Tijd), dienen 

zij hun huidige huisvesting in de Hoge Mouw te Kasterlee te verlaten. 

Binnen deze provinciale bijdrage zitten minstens alle kosten vervat noodzakelijk om 

binnen de Pastorie een kwalitatieve IT infrastructuur aan te leggen die toelaat dat 

de medewerkers performant kunnen ingekoppeld worden in het provinciale 

IT-netwerk en haar diverse toepassingen (inclusief GIS). 

De resterende middelen kunnen, na aftrek van deze IT kosten, worden ingezet 

binnen de algemene renovatiekosten. 
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Het budget van 200.000 EUR op de werkingssubsidie dient nog te worden 

toegewezen aan het Regionaal Landschap Kleine & Grote Nete vzw, die de trekker 

is van het project. Aan uw raad wordt de verdeling van dit extra budget ter 

goedkeuring voorgelegd, onder Budgetsleutel 0390/64900000 - ‘Subsidie aan 

Regionale Landschappen en Bosgroepen’. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 5 oktober 2017. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel:  

Goedgekeurd wordt de voorgebrachte herverdeling van het krediet 2017, 

ingeschreven als machtigingskrediet - ‘Subsidie aan Regionale Landschappen en 

Bosgroepen’: 

 

1.730.545 EUR met volgende begunstigden: 

 

- Regionaal Landschap de Voorkempen vzw:  330.563 EUR 

- Regionaal Landschap Rivierenland vzw:  255.816 EUR 

- Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw:  79.435 EUR 

- Regionaal Landschap Kleine & Grote Nete vzw:  547.931 EUR 

- Bosgroep Antwerpen Noord vzw:  103.360 EUR 

- Bosgroep Antwerpen Zuid vzw:  103.360 EUR 

- Bosgroep Zuiderkempen vzw:  103.360 EUR 

- Bosgroep Kempen Noord vzw: 206.720 EUR 

 

Budgetsleutel 0390/64900000 - 'Subsidie aan Regionale Landschappen en 

Bosgroepen'. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

 

Nr. 11/3 van de agenda 

 

Budget 2017. Machtigingskrediet 0390/64900000. 

Toegestane subsidies. Subsidie ter ondersteuning van 

de werking van vogelopvangcentra in de provincie Antwerpen. 

Aanwending krediet. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Met dit verslag worden twee subsidies voor een bedrag van 10.000 EUR voor het 

werkjaar 2017 ter goedkeuring voorgelegd onder budgetsleutel ‘Subsidie ter 

ondersteuning van de werking van vogelopvangcentra in de provincie Antwerpen 

(V) / overige milieubescherming’: budgetsleutel 0390/64900000 (raming 

2016000866). 
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5.000 EUR aan Vlaams opvangcentrum voor vogels en wilde dieren 

Neteland en  

5.000 EUR aan Vlaams opvangcentrum voor vogels en wilde dieren 

Brasschaat-Kapellen 

 

Het Vlaams opvangcentrum voor vogels en wilde dieren Neteland (VOC Neteland) 

en het Vlaams opvangcentrum voor vogels en wilde dieren Brasschaat-Kapellen 

(VOC Brasschaat-Kapellen) maken deel uit van tien opvangcentra in Vlaanderen die 

samenwerken en allen worden gecoördineerd en gemonitord door 

Vogelbescherming Vlaanderen. 

 

De centra beschikken over de nodige officiële vergunningen om beschermde vogels 

en andere wilde dieren ter verzorging onder zich te houden. Tot de verzorgde 

dieren en vogels behoren meerdere beschermde en soms provinciale prioritaire 

soorten. 

Beide VOC hebben een educatieve werking naar o.a. scholen en sensibiliseren 

bezoekers inzake behoud en verbetering van een geschikte leefomgeving voor in 

het wild levende vogels en wilde dieren. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 5 oktober 2017. 

 

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 ter ondersteuning van de werking van 

vogelopvangcentra in de provincie Antwerpen'. 

 

Budgetsleutel 0390/64900000 (Raming 2017160866) - 'Subsidie ter ondersteuning 

van de werking van vogelopvangcentra in de provincie Antwerpen'. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

Dan leg ik de punten 11/1 tot en met 11/3 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. 
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12. Waterbeleid 

 

VOORZITTER.- Ik stel voor de agendapunten 12/1 en 12/2 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-Herinrichting Bossenloop 9.14 Turnhout. 

Bestek en keuze van de wijze van gunnen. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Aan uw raad wordt een ontwerp voorgelegd, opgemaakt door de dienst Integraal 

Waterbeleid, voor de realisatie van de herinrichting van de Bossenloop (9.14) te 

Turnhout. 

 

Het ontwerp omvat het bestek, samen met een gedetailleerde kostenraming met 

bijhorende plannen. 

 

Aquafin plant riolerings- en afwateringswerken ter verbetering van de 

afwateringssituatie rondom de RWZI Turnhout. Het doel van dit project is enerzijds 

het verhogen van de capaciteit van de effluentleiding van de RWZI Turnhout 

waardoor de volledige capaciteit van de RWA-pompen op de RWZI benut kan 

worden en anderzijds het afkoppelen van het hemelwater van de Slachthuisstraat 

en van de RWA-leiding naast het bedrijf Philips. De afwatering van het hemelwater 

zal gebeuren naar de Bossenloop, een waterloop van 2e categorie, wat een gunstig 

effect zal hebben op de werking van de overstort aan het Seghersreservaat. 

 

Langsheen het traject zal er tevens optimaal afgekoppeld worden. Een deel van het 

fietspadendossier van de industriezone wordt gelijktijdig uitgevoerd gezien de 

wegenis in dit dossier volledig vernieuwd wordt. 

 

Afwaarts wordt de waterloop Bossenloop over een lengte van 429m 

geherwaardeerd zodat de capaciteit vergroot wordt om het bijkomende debiet van 

de effluentleiding te kunnen opvangen. De herwaardering omvat de beschoeiing 

van de oevers, rekening houdende met de naastgelegen spoorlijn, het uitbreken 

van een nutteloze overwelving, de aanleg van een flauwe oever en het openleggen 

van de waterloop ter plaatse van een lange overwelving. 

 

De herwaardering van de Bossenloop is enerzijds noodzakelijk om het bijkomende 

hemelwaterdebiet van de afkoppelingswerken te kunnen afvoeren. Anderzijds wordt 

door de herwaardering de mogelijkheid geschapen om de waterloop her in te 

richten zodat onderhoud vergemakkelijkt wordt en er bijkomende ruimte voor 

water ontstaat in combinatie met een ecologische meerwaarde. 

 

Voor een efficiënte en integrale aanpak van het totaalproject werd er een 

samenwerkingsovereenkomst opgesteld tussen Aquafin en de provincie Antwerpen. 

Aquafin treedt voor deze werken op als aanbestedende overheid en draagt de 

kosten betreffende de riolerings- en afwateringswerken. De stad Turnhout neemt 

de kosten voor de wegenwerken (fietspaden) op zich. De inrichtingswerken aan de 

Bossenloop zijn ten laste van de Provincie. De samenwerkingsovereenkomst tussen 



VERGADERING VAN 26 OKTOBER 2017 

 99 

Aquafin en de provincie Antwerpen werd in uw raad goedgekeurd in vergadering 

van 23 maart 2017. 

 

De kosten voor deze opdracht worden geraamd op 201.714,20 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 open aanbesteding vast te stellen. 

 

De documenten zijn digitaal bijgevoegd. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 5 oktober 2017. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Overwegende dat de herinrichting van de Bossenloop (9.14) Turnhout noodzakelijk 

is voor het kunnen uitvoeren van het afkoppelingsproject van Aquafin en 

bijkomende voordelen biedt op vlak van integraal waterbeleid zoals openlegging, 

onderhoudsgemak, ruimte voor water en ecologische meerwaarde; 

 

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 de realisatie van de herinrichting van de 

Bossenloop (9.14) Turnhout. 

Beslist wordt als wijze van gunnen de open aanbesteding voor deze opdracht vast 

te stellen. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

 

Nr. 12/2 van de agenda 

 

Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing van artikel 43, 

§2, 11° van het provinciedecreet. 

Manuele onderhoudswerken en exotenbestrijding 

in provinciale waterlopen en omliggende vallei/ 

overstromingsgebieden - dienstjaar 2018-2019. 

Bestek en wijze van gunnen. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Aan uw raad wordt een ontwerp voorgelegd, opgemaakt door de dienst Integraal 

Waterbeleid, voor onderhoudswerken en exotenbestrijding in provinciale waterlopen 

en omliggende vallei- en overstromingsgebieden - dienstjaar 2018-2019. 
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Het ontwerp omvat het bestek, samen met een gedetailleerde kostenraming met 

bijhorende plannen. 

 

De opdracht is onderverdeeld in 6 loten. 

 

Naast de klassieke onderhoudswerken, heeft de dienst Integraal Waterbeleid sinds 

2010 een afzonderlijke aanbesteding voor heel specifieke diensten met de 

bedoeling deze te laten gebeuren via sociale economie. Het betreft enerzijds de 

bestrijding van invasieve exoten en anderzijds het onderhoud in projectgebieden 

waar een onderhoud met de klassieke materialen onmogelijk of ongewenst is.  

 

De bestrijding van invasieve waterplanten (vnl. grote waternavel, waterteunisbloem 

en parelvederkruid) werd door ons bestuur in 2005 opgestart. Het betreft soorten 

die hier van nature niet voorkomen, maar zich vlot verspreiden en lokaal reeds voor 

heel wat problemen hebben gezorgd. De aanpak door de provincie bestond uit 

3 pijlers: het verzamelen van meer kennis over de verspreiding, het aanpakken van 

de verspreiding en de bestrijding op zich. Alle acties zijn nog steeds lopende en 

helaas nog steeds nodig. Toch werden er de voorbije jaren goede resultaten 

geboekt door de exoten in het groeiseizoen maandelijks manueel te verwijderen uit 

onze waterlopen. Op dit moment zijn de exoten al op heel wat locaties verdwenen. 

Op een aantal andere locaties is de manuele opvolging nog steeds noodzakelijk. De 

exotenbestrijding werd ook de voorbije jaren reeds door ondernemingen uit de 

sociale economie en er werden uitstekende resultaten geboekt. 

 

De voorbije jaren heeft de provincie heel wat projecten gerealiseerd die zich niet 

beperken tot de waterloop, maar waarbij ook overstromingsgebieden of oeverzones 

werden ingericht. Het onderhoud van dergelijke gebieden maakt gedeeltelijk deel 

uit van de klassieke onderhoudswerken. Sommige gebieden hebben echter een 

specifiek onderhoud nodig. De dienst Integraal Waterbeleid heeft sinds 2010 een 

aantal van deze specifieke onderhoudswerken mee uitbesteed aan sociale 

economie. De ervaringen van de voorbije jaren waren zeer goed, zodat wordt 

voorgesteld om deze diensten opnieuw aan deze ondernemingen uit te besteden. 

 

De kosten worden geraamd op 361.736,53 EUR, btw inbegrepen, voor zes loten. 

 

Krediet is voorzien op budgetcode 61300000/20/0319. 

 

De deputatie stelt uw raad voor om het ontwerp goed te keuren en als wijze van 

gunnen voor deze opdracht de openbare procedure vast te stellen. 

 

De documenten zijn digitaal bijgevoegd. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 5 oktober 2017. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op het feit dat deze opdracht kadert in het noodzakelijke onderhoud en 

exotenbestrijding in provinciale waterlopen en omliggende vallei- en 

overstromingsgebieden; 

 

Gelet op artikel 43, §2, 11° van het provinciedecreet; 
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Gelet op het krediet voorzien op budgetcode 61300000/20/0319; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Goedgekeurd wordt het ontwerp voor manuele onderhoudswerken en 

exotenbestrijding in provinciale waterlopen en omliggende vallei- en 

overstromingsgebieden - dienstjaar 2018-2019. 

 

Beslist wordt als wijze van gunnen voor deze opdracht de openbare procedure vast 

te stellen. 

 

De kosten worden geraamd op 361.736,53 EUR, btw inbegrepen, voor zes loten. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

Dan leg ik de punten 12/1 en 12/2 samen voor ter stemming en de stemming is geopend. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

62 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

62 leden hebben ja gestemd. 
 

De agendapunten 12/1 en 12/2 worden goedgekeurd met 62 stemmen ja. 

 

 

VOORZITTER.- Dan zijn we gekomen aan het einde van de openbare zitting. Ik dank het 

publiek om naar hier te komen en vraag hen om de zaal nu te verlaten. 

 

 

De raad gaat in besloten vergadering om 15.31 uur. 
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15. BESLOTEN VERGADERING 

 

Nr. 15/1 van de agenda 

 

Benoeming gecoöpteerde bestuurders De Museumstichting SON. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

Men gaat over tot de geheime stemming. 63 leden nemen eraan deel. Er zijn 

55 stemmen ja, bij 8 onthoudingen zodat het voorstel is goedgekeurd. 

 

 

De VOORZITTER herinnert de raadsleden aan het colloquium van de VVP op 25 november. 

Hij vraagt de raadsleden die interesse hebben in collectief vervoer dit te melden. 

 

 
De vergadering wordt gesloten om 15.42 uur. 

 


