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PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 
__________ 

 
VERGADERING VAN 26 APRIL 2018 

__________ 
 

 

De vergadering wordt geopend te 14.33 uur. 

 

Mevrouw de Gouverneur en de heer Provinciegriffier zijn aanwezig. 

 

Tekenden de aanwezigheidslijst: 

 

Mevrouw AVONTROODT Yolande 

Mevrouw BAETEN Els 

De heer BELLENS Peter 

Mevrouw BOCKX Greet 

De heer BOLLEN Ivo 

Mevrouw BOONEN Nicole 

De heer BUNGENEERS Luc 

Mevrouw BWATU NKAYA Annie 

De heer CALUWÉ Ludwig 

De heer CLAESSEN Jan 

Mevrouw COLSON Mireille 

De heer CORLUY Bert 

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 

Mevrouw DE RYDT Clarisse 

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 

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 
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De heer KERREMANS Koen 

De heer LEMMENS Luk 

De heer MARCIPONT Daniël 

De heer MEEUS Michel 

De heer MERCKX Kris 

Mevrouw MICHIELSEN Inge 

De heer MINNEN Herman 

Mevrouw MOREAU Livia 

Mevrouw NAERT Nicole 

De heer PALINCKX Koen 

De heer PEETERS Bruno 

Mevrouw PEETERS Marleen 

De heer 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 HAUTEGHEM Marleen 

Mevrouw VAN HOVE Katleen 

Mevrouw VAN LANGENDONCK Gerda 

Mevrouw VAN OLMEN Mien 

De heer VANDENDRIESSCHE Diederik 

Mevrouw VERHAERT Inga 

De heer VERHAEVEN Eddy 

Mevrouw VERLINDEN Linda 

De heer VOLLEBERGH Steven 

Mevrouw WECKHUYSEN Wendy 

De heer WILLEKENS Tim 

De heer ZANDER Jan 

 

 

Verontschuldigd:  

 

Mevrouw BAYRAKTAR Aysel, Mevrouw GIELEN Pascale, Mevrouw VANALME An, 

Mevrouw VAN CLEEMPUT Loes, Mevrouw VAN GOOL Greet, Mevrouw VAN 

HOFFELEN Karin, De heer VAN HOVE Bart. 
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De raad is bijeen in openbare vergadering. 

 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Van Gool is blijkbaar op huwelijksreis. We wensen haar dan ook 

proficiat. 

 

Applaus 
 

 
Mondelinge vragen 

 

VOORZITTER.- Gisterenavond hebben wij een mondelinge vraag gekregen van mijnheer 

Merckx in verband met de bomenkap. Volgens het reglement kan die vraag niet behandeld 

worden, omdat ze 2 dagen op voorhand moet ingediend zijn. Maar mijnheer Merckx zou er 

toch graag willen voor pleiten omdat het blijkbaar hoogdringend is. 

 

Mijnheer Merckx, ik geef graag kort aan u het woord. 

 

De heer MERCKX.- Collega’s, voorzitter, 

 

Ik beroep mij op het artikel 27 van ons huishoudelijk reglement, dat stelt dat een punt dat 

niet op de agenda voorkomt ter zitting niet kan besproken worden, behalve in dringende 

gevallen erkend door ten minste 2/3de van de aanwezige leden. Of het nu om een 

mondelinge vraag, een interpellatie, een besluit, of een kennisname gaat, het zijn allemaal 

agendapunten. Dus ook deze vraag die ik bij hoogdringendheid wilde stellen aan de 

gouverneur valt daaronder, denk ik.  

Gisteren had zij mij gemeld, als ik een eerste versie daarvan had ingediend, dat zij bereid 

is publiek en open op te antwoorden, wat een heel positieve reactie is.  

Het gaat over die massale kap van bomen langsheen de parkings aan de E313 in Ranst, 

waarover officieel verklaard is door AWV dat het snoeiwerken zijn in het kader van 

transmigratieproblematiek op de parkings, op vraag van politie en gouverneur - dus de 

gouverneur is wel degelijk gevat in die mededeling – zodat transmigranten zich hier niet 

kunnen verstoppen. Ik vind dat het wel het karakter van hoogdringendheid heeft om twee 

redenen. Als dit de politieke oriëntatie is van die operatie, die nog aan de gang is, en die 

nog gaat verdergaan langs onze autosnelwegen, kan dit vanuit menselijk en ethisch oogpunt 

niet. Dat moet gestopt worden. Daar moet een klaar standpunt over komen. Ook de 

ecologische bezwaren tegen deze massale bomenkap hebben een hoogdringend karakter. 

 

 

VOORZITTER.- In het reglement staat dat 2/3de van de provincieraad akkoord moet gaan 

dat de vraag kan gesteld worden.  

 

Wij gaan over tot de stemming van deze vraag. 

Als u zegt dat deze vraag mag gesteld worden drukt u ja, anders drukt u nee. 

De stemming is geopend. 
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Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

54 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

 6 leden hebben ja gestemd; 

45 leden hebben nee gestemd; 

 3 leden hebben zich onthouden. 

 

Het voorstel van dringende vraag is verworpen met 6 stemmen ja, 45 stemmen nee en 

3 onthoudingen. 

 

 

De heer Merckx heeft het woord. 

 

De heer MERCKX.- Voorzitter, ik betreur natuurlijk het resultaat van de stemming.  

Ik ga deze vraag, die ik al heb overgemaakt aan de gouverneur, nu formaliseren als 

schriftelijke vraag, en ik hoop dat ze daar zo vlug op antwoordt zodanig dat er klaarheid 

kan komen over al die vragen. Ik denk dat dit in het belang van iedereen is. 
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OPENBARE VERGADERING 

 

 

 

 
GRIFFIE 

Departement Mens, Communicatie 
en Organisatie 

 

 

 

De leden van de provincieraad 

 

 

 

 

 

 

 datum 10 april 2018 

 kenmerk M>griffie>provincieraad>zittingen>2018 

 contactpersoon Veerle Vervloesem | T 03 240 54 28 

  veerle.vervloesem@provincieantwerpen.be 

 onderwerp Provincieraad 

 

 

 

Mevrouw 

Mijnheer 

 

 

Bij toepassing van artikel 20 van het provinciedecreet heb ik beslist om de 

provincieraad bijeen te roepen op donderdag 26 april 2018 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 APRIL 2018 
Agenda 
 

 

OPENBARE VERGADERING 

 

0. Provinciale overheid 

 

 

1e bijkomende agenda 

0/1 Provincieraad. Ontslag van de heer Jan Huijbrechts. Opvolging. 

 

 

2e bijkomende agenda 

0/2 Wijziging van de vertegenwoordiging van de Vlaams Belang-fractie het 

APB Toerisme provincie Antwerpen en het APB Cultuurhuis de Warande. 

Goedkeuring. 

 

 

1. Cultuur 

 

 
2. Ruimtelijke ordening, mobiliteit en intercommunales 

 

2/1 Nota Ruimte. Ontwerp Nota Ruimte. Goedkeuring. 

 

2/2 Erfgoedprijs. Reglement. Goedkeuring. 

 

2/3 Provinciaal Archeologisch depot: Jaarverslag 2017 en verwervingen 2017. 

Goedkeuring. 

 

2/4 Erediensten. Antwerpen. Grieks-orthodoxe kerkfabriek Maria Boodschap. 

Rekening 2017. Advies. Goedkeuring. 

 

2/5 Erediensten. Antwerpen. Russisch-orthodoxe kerkfabriek Christus' 

Geboorte. Rekening 2017. Advies. Goedkeuring. 

 

2/6 Architectuurarchief Provincie Antwerpen. Jaarverslag 2017. Kennisname. 

 

2/7 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IOK. Algemene 

vergadering 15 mei 2018. Agenda. Goedkeuring. 

 

 

3. Economie, landbouw, innovatie en internationale samenwerking 

 

3/1 Budget 2018. Exploitatiebudget. Beleidsdomeinen Economie, Streekbeleid 

en Europa. Budgetsleutel 0500/64900000. Subsidiëring van het 

provinciaal economisch beleid. Aanwending van krediet. Goedkeuring. 
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4. Financiën en logistiek 

 

4/1 Medewerking kruispuntbank. Gerechtigden verhoogde tegemoetkoming. 

Vrijstellingen. Kennisname. 

 

4/2 Vastgoed. Restpercelen langs voormalige provinciewegen. Machtiging om 

de provincie te vertegenwoordigen. Goedkeuring. 

 

4/3 Vastgoed. Aartselaar. Wullebeek (A.6.01). Aanleg van een retentiebekken 

langs de Wullebeek (RUP De Reukens). Gedeeltelijke grondaankoop. 

Goedkeuring. 

 

4/4 Vastgoed. Antwerpen. Provinciaal groendomein Rivierenhof - Verkoop 

woning Turnhoutsebaan 152. Goedkeuring. 

 

4/5 Vastgoed. Boom. Provinciaal recreatiedomein De Schorre. Verlof tot 

bouwen voor WE ARE ONE. Goedkeuring. 

 

4/6 Vastgoed. Heist-op-den-Berg. Provinciaal groendomein De Averegten. 

Noordelijke toegangsweg. Ruil. Goedkeuring. 

 

4/7 Vastgoed. Geel en Mol. Fietsostrade Herentals-Balen - fase 2 - 

deelprojecten 11 en 12. Goedkeuring. 

 

4/8 Vastgoed. Fietsostrade Herentals-Balen. Fase 2. Deelproject 8 (cluster 2). 

Eerste reeks aankopen. Goedkeuring. 

 

4/9 Vastgoed. Fietsostrade Herentals-Balen. Deelprojecten 1-2-3-4 (cluster 1) 

en 13-14-15-16 (cluster 2). Vijfde reeks aankopen (deelprojecten 4 in 

Olen en 14 in Balen). Goedkeuring. 

 

4/10 Vastgoed. Turnhout. Campus Blairon. Verkoop Cachotgebouw aan de stad 

Turnhout. Goedkeuring. 

 

 

5. Onderwijs 

 

5/1 Provinciale overheidsopdrachten. Provinciedecreet art. 43 §2 11. Opdracht 

totaalrealisatie Suske en Wiske – Kindermuseum. Plaatsen opdracht, 

plaatsingswijze, selectieleidraad, bestek. Goedkeuring. 

 

 

6. Energie, communicatie en ICT 

 
 
7. Recreatie en toerisme 
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8. Personeel, organisatieontwikkeling en veiligheid 

 

8/1 Provinciepersoneel. Instemming met het bestek en de te voeren procedure 

voor het afsluiten van een polis gewaarborgd inkomen voor contractuelen. 

Goedkeuring. 

 

 

9. Samenleving 

 

9/1 APB GKC. Budget 2018 en meerjarenplan 2019-2020. Goedkeuring. 

 

9/2 Beheersovereenkomst tussen de provincie Antwerpen en het APB GKC. 

Goedkeuring. 

 

 

10. Europa, plattelandsbeleid en sociale economie 

 

 
11. Milieu, natuur en Mondiaal beleid 
 

 

1e bijkomende agenda 

11/1 Erratum. Budget 2018. Machtigingskrediet 0390/64900000. Toegestane 

subsidies. Subsidies voor Leefmilieuprojecten. Aanwending krediet. 

Goedkeuring. 

 
 

2e bijkomende agenda 

11/2 Voorstel betreffende de aankoop/het gebruik van grond voor 

volkstuinders, ingediend door Jan Claessen (Vlaams Belang). 

 
 

12. Waterbeleid 

 

12/1 Uitvoering-Verlegging Laakbeek nr. 9.05 Tempelstraat Beerse. 

Samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Beerse, Infrax en 

Aquafin. Goedkeuring. 

 

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

het provinciedecreet. Inrichting van de vallei van de Kleine Aa nr. A.5 in 

Essen (Interreg V - 2 zeeën - Triple C). Bestek en keuze van de wijze van 

gunnen. Goedkeuring. 

 

 

13. Moties 

 

 
14. Interpellaties 

 

 
15. BESLOTEN VERGADERING 
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0. Provinciale overheid 

 

Nr. 0/1 van de agenda 

 

Provincieraad. Ontslag van de heer Jan Huijbrechts. Opvolging. 

Verslag 

 

VOORZITTER.- Wij nemen kennis van het ontslag van de heer Jan Huijbrechts. Om in zijn 

opvolging te voorzien moeten we bij lottrekking een bijzondere commissie van vijf 

raadsleden samenstellen die het onderzoek gaat doen van de geloofsbrieven van de 

kandidaat-opvolger, mevrouw Silvy Van Beers. 

De raadsleden van de bijzondere commissie moeten afkomstig zijn vanuit het andere 

kiesarrondissement dan dat van de kandidaat-opvolger. 

Mag ik vragen aan mevrouw Stevens om de namen te trekken uit de klaargemaakt 

enveloppe. 
 

De leden van de commissie die de geloofsbrieven van mevrouw Silvy Van Beers onderzoeken 

zijn: de heren Daan De Veuster en Luc Bungeneers, mevrouw Inge Michielsen en de heren 

Patrick Janssen en Koen Helsen. 
 

Ik stel voor dat deze leden, samen met iemand van de Griffie, naar het N-VA-fractielokaal 

gaan om de geloofsbrieven te onderzoeken. De zitting wordt even geschorst. 
 

 

De vergadering wordt geschorst te 14.39 uur om de bijzondere commissie de kans te geven 
hun werkzaamheden aan te vatten. 
 

De vergadering wordt hernomen te 14.43 uur. 
 

 

VOORZITTER.- Ik stel voor dat we luisteren naar de verslaggever die zojuist door de 

commissie is aangeduid. Het is de heer Patrick Janssen. 
 

Mijnheer Janssen, u heeft het woord. 
 

De heer JANSSEN.- De commissie heeft kennis genomen van de email van 13 maart 2018 

waarbij de heer Jan Huijbrechts ontslag neemt als provincieraadslid. 

Mevrouw Silvy Van Beers, geboren op 18 mei 1981, zelfstandige, wonende te Arendonk, De 

Brulen, is geroepen om in de opvolging van de heer Jan Huijbrechts te voorzien. Zij is 

inderdaad de volgende in aanmerking komende plaatsvervanger van lijst nr. 3, district 

Turnhout, waartoe de heer Jan Huijbrechts behoorde. 

Het aanvullend onderzoek heeft laten blijken dat mevrouw Silvy Van Beers de vereiste 

voorwaarden is blijven vervullen, en nog vervult, zodat niets zich tegen haar aanstelling als 

provincieraadslid verzet. De bijzondere commissie stelt dan ook voor mevrouw Silvy Van 

Beers tot de wettelijke eed toe te laten. 

Antwerpen, 26 april 2018. 
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VOORZITTER.- Dan gaan we over tot de eedaflegging. 

De eedformule in het provinciedecreet luidt als volgt: “Ik zweer de verplichtingen van mijn 

mandaat trouw na te komen.” 
 

Mevrouw Van Beers, mag ik vragen recht te staan, de rechterhand op te heffen en de eed 

uit te spreken. 
 

Mevrouw VAN BEERS legt de wettelijke eed af. 
 
 

VOORZITTER.- Dank u wel. Proficiat. 
 

Applaus 
 

 

Nr. 0/2 van de agenda 
 

Wijziging van de vertegenwoordiging van 

de Vlaams Belang-fractie het APB Toerisme provincie 

Antwerpen en het APB Cultuurhuis de Warande. 

Goedkeuring. 

Verslag 

 

De Vlaams Belang-fractie wenst haar vertegenwoordiging in de raad van bestuur 

van het APB Toerisme provincie Antwerpen en het APB Cultuurhuis de Warande te 

wijzigen. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 

Gelet op artikel 35 van het provinciedecreet; 

 

Gelet op artikel 229 van het provinciedecreet houdende de samenstelling van de 

raad van bestuur van een autonoom provinciebedrijf; 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 

 

Bij geheime stemming, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

De heer Daniël Marcipont vervangt de heer Jan Huijbrechts als lid van de raad van 

bestuur van het APB Toerisme provincie Antwerpen. 

 

Artikel 2: 

De heer Tim Willekens vervangt de heer Jan Huijbrechts als lid van de raad van 

bestuur van het APB Cultuurhuis de Warande. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar nog tussenkomsten over? Geen. 

Het is een geheime stemming. 
 

Men gaat over tot de geheime stemming. 59 leden nemen eraan deel. Er zijn 

53 stemmen ja, bij 6 onthoudingen, zodat het voorstel is goedgekeurd. 
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2. Ruimtelijke ordening, mobiliteit en intercommunales 

 

Nr. 2/1 van de agenda 

 

Nota Ruimte. Ontwerp Nota Ruimte. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

1. Doorlopen proces 

In 2013 is DRP gestart met de opmaak van een nieuwe ruimtelijke visie voor de 

provincie Antwerpen, m.n. de Nota Ruimte.  

Deze Nota Ruimte is een visiedocument dat de basis zal vormen voor de 

toekomstige uitwerking van het provinciaal ruimtelijk beleidsplan en mag hier zeker 

niet mee verward worden.    

 

Om te komen tot een gedragen document hebben we ervoor gekozen om een 

uitgebreid participatief proces uit te stippelen waarbij we onze verschillende 

stakeholders op een getrapte manier betrokken hebben.  

 

 
 

In eerste instantie hebben we een intern traject doorlopen om samen met onze 

provinciale diensten een focus en richting te bepalen.  

Daarna hebben we bijkomend een aantal externe experten uitgenodigd op 

verschillende expertenwerkgroepen om, binnen de bepaalde focus, een 

ambitieniveau voor de Provincie vast te leggen.  

Tot slot hebben we onze groep stakeholders nog meer uitgebreid. Zowel de 

provincieraadsleden, Vlaamse administraties, gemeentebesturen, 

middenveldorganisaties uit de PROCORO en de expertenwerkgroepen, … werden 

uitgenodigd om deel te nemen aan 3 workshops om samen met hen de nieuwe 

ruimtelijke visie vorm te geven. 

 

De samenwerking met en de input van al deze stakeholders heeft geleid tot de 

voorontwerp Nota Ruimte zoals toegelicht op de samengestelde raadscommissie 

van 15 februari 2018. 
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Deze voorontwerp Nota Ruimte hebben we voorgelegd aan zowel de interne 

diensten, als de deputatie, de PROCORO, de raadscommissie, de managementgroep 

en de stuurgroep GGB. De verschillende opmerkingen en suggesties die werden 

gegeven, hebben we mee verwerkt tot de ontwerp Nota Ruimte zoals ze nu 

voorligt. 

 

2. Inhoudelijke krachtlijnen van de (ontwerp) Nota Ruimte 

De (ontwerp) Nota Ruimte is een visiedocument dat de nieuwe ruimtelijke visie 

voor onze provincie bevat.  

 

De decreetgever heeft bepaald dat een beleidsplan moet bestaan uit een 

strategische visie en een operationaliseringsprogramma dat bestaat uit een set van 

beleidskaders.  

 

De (ontwerp) Nota Ruimte met zijn inhoudelijke krachtlijnen vormt de basis voor de 

strategische visie, als onderdeel van het toekomstige provinciaal ruimtelijk 

beleidsplan.  

Echter heeft het document momenteel nog geen juridische waarde en mag dus niet 

verward worden met het nog op te maken provinciaal ruimtelijk beleidsplan.  

 

Bijkomend vormt de (ontwerp) Nota Ruimte de basis voor verder onderzoek in 

functie van de toekomstige beleidskaders.  

 

De opbouw van de (ontwerp) Nota Ruimte  

De (ontwerp) Nota Ruimte werd vormgegeven in 3 grote stappen.  

 

 
 

In een eerste stap zijn we gaan kijken welke trends mee het gebruik van de ruimte 

bepalen. Bijkomend hebben we het huidig gebruik van de ruimte, ook wel 

cultuurlandschap genoemd, in kaart gebracht.  

  

In een tweede stap hebben we onze visie voor een leefbare, duurzame en 

kwaliteitsvolle ruimte vorm gegeven.  

Aan de basis van deze visie liggen 4 grote ruimtelijke principes:  

- Zuinig ruimtegebruik 

- Veerkracht 

- Nabijheid en bereikbaarheid 

- Eigenheid 
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Daarnaast bepalen 7 strategieën hoe deze ruimtelijke principes vertaalt kunnen 

worden naar onze ruimte:  

- Offensieve open ruimte 

- Versterkte vervoercorridors 

- Sluitend locatiebeleid voor sterk dynamische functies 

- Levendige kernen 

- Ecologisch netwerk 

- Energie-efficiëntie 

- Van versnippering naar bundeling 

In de Nota Ruimte hebben we ook al een eerste oefening gedaan naar de 

ruimtelijke vertaling van de ruimtelijke principes en de strategieën in onze 

provincie.  

 

In een laatste stap hebben we dan ons toekomst provinciaal ruimtelijk beleid 

bepaald. We hebben bepaald hoe we als Provincie onze ruimtelijke visie willen 

realiseren en welke acties we hiervoor zullen ondernemen.   

 

3. Belangrijkste wijzigingen tussen voorontwerp en ontwerp 

Op de raadscommissie van 15 februari 2018 werd de voorontwerp Nota Ruimte 

uitgebreid toegelicht. Zoals eerder gesteld werden op dit document nog 

opmerkingen en suggesties geformuleerd door de interne diensten, de deputatie, 

de PROCORO, de raadscommissie, de managementgroep en de stuurgroep GGB.  

 

Deze opmerkingen hebben geleid tot een aantal aanpassingen met de ontwerp Nota 

Ruimte als resultaat.  

De belangrijkste aanpassingen worden hieronder opgesomd. 

 

- Aanpassingen aan de inhoud  

o De link tussen de verschillende stappen van de Nota Ruimte werd bijkomend 

verduidelijkt aan de hand van wederkerende voorbeelden. 

o De Nota Ruimte werd beter gekaderd ten opzichte van het proces van 

beleidsplanning, het BRV en de reeds lopende provinciale processen.  

o Zowel in de inleiding als in de derde stap werd bijkomend verduidelijkt dat 

concrete provinciale acties zullen uitgewerkt worden in de toekomstige 

beleidskaders en niet in de strategische visie. 

o In de Nota Ruimte wordt niet meer gesproken van een ‘visiekaart’ aangezien 

deze term de verkeerde verwachtingen schept. Er wordt nu gesproken van 

een ‘ruimtelijke vertaling van de strategieën’.  

o De technische onderbouwing van de ruimtelijke vertaling van zowel het 

cultuurlandschap als de strategieën werd toegevoegd. Op die manier wordt 

meer open en duidelijk gecommuniceerd over de gemaakte keuzes in de 

ruimtelijke vertalingen.   

 

- Aanpassingen aan de vorm 

Aangezien de ruimtelijke vertaling van het cultuurlandschap slechts een 

momentopname is en de ruimtelijke vertaling van de strategieën slechts een 

eerste oefening van wat de strategieën kunnen betekenen in onze ruimte, werd 

beslist om de ontwerp Nota Ruimte op te splitsen in 2 delen, m.n. Deel 1: 

strategische visie en Deel 2: ruimtelijke vertaling.  

o Deel 1 bevat de robuuste elementen die voor lange termijn moeten 

doorwerken 

 Stap 1: De trendanalyse en de beschrijving van het cultuurlandschap 

 Stap 2: De ruimtelijke principes en de strategieën  
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 Stap 3: De provinciale doelstellingen 

o Deel 2 bevat de 2 ruimtelijke vertalingen en de onderbouwende teksten 

ervan 

 De ruimtelijke vertaling van het cultuurlandschap als momentopname 

 De ruimtelijke vertaling van de strategieën als eerste oefening die werd 

gemaakt in het ruimtelijk weergeven van wat de strategieën kunnen 

betekenen in de ruimte van onze provincie. Deze ruimtelijke vertaling is 

niet alles omvattend en moet zeker niet bekeken worden als een 

statische kaart.  

 

 
 

- Aanpassingen aan de grafische weergave  

o Bij de ruimtelijke vertaling van de strategieën werd het contrast tussen de 

donkere achtergrond en de ander kaartlagen verder versterkt. Bovendien 

werd de contour van de recreatieve cluster Kempense Meren afgestemd met 

het lopend project.  

o Bij de beelden die de verschillende strategieën illustreren werden de 

naaldbomen vervangen door loofbomen 

 

4. Goedkeuring van de ontwerp Nota Ruimte 

Wij leggen de ontwerp Nota Ruimte voor aan de provincieraad ter goedkeuring.  

Na de goedkeuring zal DRP van start gaan met een stakeholder- en 

burgerbevraging.  

 

De deputatie keurde de ontwerp Nota Ruimte goed in zitting van 29 maart 2018.  

 

5. Aanpak stakeholder- en burgerbevraging 

 

Vooraleer we de ontwerp Nota Ruimte verder finaliseren tot een definitieve Nota 

Ruimte, gaat DRP een stakeholders- en burgerbevraging organiseren.  
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Tijdens deze bevraging krijgen de reeds betrokken stakeholders de kans om een 

schriftelijk advies uit te brengen over de ontwerp Nota Ruimte.  

De burgers zullen voor een eerste keer geïnformeerd en gesensibiliseerd en gericht 

bevraagd worden aan de hand van een enquête.  

 

6. Bijlage 

- De ontwerp Nota Ruimte 

 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals gepubliceerd in het Belgisch 

Staatsblad van 20 augustus 2009, inzonderheid artikelen 2.1.1 e.v.; 

 

Gelet op het decreet van 8 december 2017 houdende wijziging van diverse 

bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving, zoals gepubliceerd in 

het Belgisch Staatsblad van 20 december 2017, inzonderheid artikelen 23 en 237; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 september 1997 houdende de 

definitieve vaststelling van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, bekrachtigd bij 

het decreet van 17 december 1997 wat de bindende bepalingen betreft; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 12 december 2003 houdende de 

definitieve vaststelling van een eerste herziening van het Ruimtelijk Structuurplan 

Vlaanderen, bekrachtigd bij het decreet van 19 maart 2004 wat de bindende 

bepalingen betreft; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 2010 houdende de 

definitieve vaststelling van een tweede herziening van het Ruimtelijk Structuurplan 

Vlaanderen, bekrachtigd bij het decreet van 25 februari 2011 wat de bindende 

bepalingen betreft; 
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Gelet op het ministerieel besluit van 10 juli 2001 houdende de goedkeuring van het 

ruimtelijk structuurplan voor de provincie Antwerpen; 

 

Gelet op het ministerieel besluit van 4 mei 2011 houdende de goedkeuring van een 

partiële herziening van het ruimtelijk structuurplan voor de provincie Antwerpen; 

 

Gelet op het provincieraadsbesluit van 24 september 2015 inzake de 

overheidsopdracht ‘Raamovereenkomst voor de inhoudelijke ondersteuning bij de 

opmaak van een vernieuwde ruimtelijke visie voor de provincie Antwerpen (Nota 

Ruimte) met als gunningswijze een open offerteaanvraag met Europese 

bekendmaking. 

 

Overwegende dat met de modernisering van de beleidsplanning het ruimtelijk 

beleidsplan als planfiguur ingevoerd werd, als opvolger van het ruimtelijk 

structuurplan; 

 

Overwegende dat het beleidsplan opgebouwd zal worden uit een strategische visie 

en een operationaliseringsprogramma (m.n. een set van beleidskaders); dat de 

strategische visie een toekomstbeeld en een overzicht van belangrijke beleidsopties 

op lange termijn (strategische doelstellingen) zal omvatten; 

 

Overwegende dat het systeem van beleidsplanning voorziet in een ruimtelijk 

beleidsplan op Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau; 

 

Overwegende dat er in deze nieuwe - nog in werking te treden - procedure veel 

belang gehecht wordt aan overleg, inspraak en participatie; 

 

Overwegende dat de procedure voor de opmaak en vaststelling van een ruimtelijk 

beleidsplan nog niet in werking getreden is; dat hiervoor nog een besluit van de 

Vlaamse Regering moet vastgesteld worden dat de inwerkingtreding van de nieuwe 

procedure zal bepalen; 

 

Overwegende dat de provincie gestart is met de opmaak van een nieuwe 

ruimtelijke visie voor de provincie Antwerpen; dat deze nieuwe ruimtelijke visie 

noodzakelijk is om in te spelen op wijzigende trends en maatschappelijke 

uitdagingen; dat de acties uit het RSPA intussen afgerond of in uitvoering zijn; dat 

de aanpak van het ruimtelijk beleid gewijzigd is van een meer thematische aanpak 

naar een aanpak gericht op samenwerking en meer op maat van een gebied of een 

project; dat dit geresulteerd heeft in een eerste visiedocument, namelijk een 

“Ontwerp Nota Ruimte”, dat dit document de basis zal vormen voor de toekomstige 

uitwerking van het provinciaal ruimtelijk beleidsplan; dat deze Nota Ruimte niet te 

verwarren valt met het toekomstige nog op te maken provinciaal ruimtelijk 

beleidsplan; 

 

Overwegende dat de Ontwerp Nota Ruimte uit 2 delen bestaat, m.n. ‘Deel 1: 

Strategische visie’ en ‘Deel 2: Ruimtelijke vertaling’;  

 

Overwegende dat ‘Deel 1: Strategische visie’ bestaat uit een trendanalyse, 

beschrijving van het cultuurlandschap, 4 ruimtelijke principes, 7 strategieën en 

5 provinciale doelstellingen;  

 

Overwegende dat ‘Deel 2: Ruimtelijke vertaling’ bestaat uit de ruimtelijke vertaling 

van zowel het cultuurlandschap als de strategieën;  



VERGADERING VAN 26 APRIL 2018 

 19 

Overwegende dat er een stakeholder- en burgerbevraging zal georganiseerd 

worden over de Ontwerp Nota Ruimte vooraleer het document tot een definitieve 

Nota Ruimte zal herwerkt worden; 

 

Overwegende dat de procedure voor de opmaak en de vaststelling van een 

provinciaal ruimtelijk beleidsplan voor de provincie Antwerpen zal opgestart worden 

van zodra de decretale bepalingen hiervoor in werking getreden zijn; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

De provincieraad keurt de ontwerp Nota Ruimte ‘Deel 1: Strategische visie’ en ‘Deel 

2: Ruimtelijke vertaling’ goed. 

 

 

VOORZITTER.- De heer Lemmens heeft het woord. 

 

De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Mijnheer de voorzitter, mevrouw de gouverneur, 

geachte collega’s, 

 

De Nota Ruimte die hier vandaag voorligt, en waar we toch al heel veel aandacht aan 

hebben besteed, is een belangrijk visiedocument voor het ruimtelijk beleid van de provincie 

Antwerpen op de lange termijn. Het vormt de basis voor al onze acties en projecten van de 

provincie de komende 15-20-30 jaar, tot 2050. 

Deze nota bepaalt de focus en prioriteiten van het provinciaal ruimtelijk beleid. En hoewel 

hier vandaag nog de ontwerpnota Ruimte voorligt, moet de definitieve Nota uiteindelijk het 

huidige ruimtelijk structuurplan van de provincie Antwerpen vervangen. 

 

Het huidige ruimtelijk structuurplan, ofwel RSPA, is omwille van diverse redenen aan 

vervanging toe. Het dateert van 2001, en het addendum van 2011. Beide zijn niet aangepast 

aan de actuele stand van zaken. 

Eerst en vooral is er zoals bij het gewestplan van 1964, voor elke vierkante meter bepaald 

welke functie de ruimte heeft. Er zijn gebieden afgebakend waar gewerkt, gewoond, 

ontspannen of gerecreëerd wordt, waar aan landbouw kan gedaan worden en waar ruimte is 

voor natuur. En daar zijn hectares aan gekoppeld om dit te realiseren. Zoals ik verder nog 

zal uitleggen is deze visie met de steeds toenemende schaarste aan ruimte onhoudbaar. 

Ten tweede zijn verschillende acties van het RSPA afgerond, lopende of realiseerbaar op 

een andere manier. 

Ten derde is het cijfermateriaal van het RSPA, onder meer omtrent de 

woningprogrammatie en de verdeling van bedrijventerreinen, niet meer up to date. 

 

En tenslotte, heel belangrijk, is de maatschappelijke en ruimtelijke context de voorbije 

vijftien jaar geëvolueerd: om te beginnen is onze open ruimte schaars en moeten we 

efficiënter met onze ruimte omgaan. Dit vraagt een nieuwe aanpak. Er zijn de gewijzigde 

demografische trends zoals meer samengestelde gezinnen, éénoudergezinnen, vergrijzende 

bevolking, enzovoort. Ook nieuwe technologische ontwikkelingen, zoals thuis/flexwerken 

spelen allemaal een rol. Daarom was, en is een vernieuwde ruimtelijke visie noodzakelijk. 
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In deze visie is ervoor gekozen om een sterke nadruk te leggen op multifunctionaliteit en 

multimodaliteit. Daartoe zijn er vier ruimtelijke principes en zeven strategieën 

geformuleerd. 

Aan de grondslag daarvan ligt de overtuiging dat we moeten afstappen van de thematische 

benadering gericht op aparte functies en mikken op gebiedsgerichte en geïntegreerde 

projecten. 

Vanuit die gebiedsgerichte en geïntegreerde aanpak is een heel andere manier van werken 

opgebouwd waarbij functies en activiteiten niet meer noodzakelijk van elkaar gescheiden 

worden. 

 

Het nieuwe leidmotief, en hierin onderscheid de ontwerpnota Ruimte zich vooral van het 

huidige RSPA, is dat we functies verweven waar het kan en scheiden waar het moet. We 

staan in Vlaanderen en in onze provincie immers voor grote uitdagingen op het vlak van 

ruimtelijke ordening en verantwoord ruimtegebruik. We gaan dus anders moeten nadenken 

over hoe we met onze eindige ruimte omgaan, en hoe volgende functies en activiteiten 

hierin een plaats krijgen. Werken bijvoorbeeld: nieuwe bedrijventerreinen en werkvormen; 

wonen: de bevolkingsstijging, andere bevolkings- en gezinssamenstellingen; ontspannen: 

sporthallen, vakantieparken, groen- en recreatiedomeinen, open groene ruimte; maar ook de 

voedselproductie: denk aan de landbouw; nieuwe energievoorzieningen: windturbines, 

warmtenetten, enz.; maar ook natuurlijk onze wateropvang: de overstromingsproblematiek 

moeten we tegengaan. 

De huidige en toekomstige inwoners van de provincie Antwerpen moeten op een aangename 

manier in onze kernen kunnen wonen, werken, ontspannen, verblijven en verzorgd worden.  

Op deze uitdagingen geven we met de nota via de principes en strategieën diverse 

antwoorden. 

 

Een belangrijke uitdaging is het bewerkstelligen van een duurzame mobiliteit. De 

maximumcapaciteit aan verplaatsingen via private, gemotoriseerde voertuigen is bereikt. 

U kan het zelf elke dag vaststellen. Om dit te keren is er een vervoersaanbod nodig van en 

naar plekken die een grote vervoersvraag kennen. Let op, we gaan als provincie geen 

autosnelwegen of stations aanleggen, maar we gaan bekijken waar de plekken zijn die 

multimodaal ontsloten moeten worden, zodat we het aantal verplaatsingen van 

gemotoriseerd verkeer kunnen beperken. 

 

Een andere uitdaging is het tot stand brengen van kwalitatieve kernen. Het huidige 

bebouwingspatroon in de provincie Antwerpen is sterk versnipperd en moet gebundeld 

worden. De verdichting van woningen, werkplekken en voorzieningen kort bij elkaar biedt 

tal van voordelen. Het versterkt de kernen en maakt ook plaats voor meer open ruimte. Het 

beperkt de verplaatsingsnood. Hierbij hebben we aandacht voor de grootte, ligging en 

functie van de verschillende kernen binnen de provincie. Ook de veerkracht en de 

eigenheid van deze kernen worden bekeken. De rol die de kern van bijvoorbeeld Postel op 

kan nemen is heel anders dan die van bijvoorbeeld Mortsel. Daarbij wil ik ook graag 

benadrukken dat verdichting niet gelijk staat met het bouwen van appartementen op 

diverse manieren. We willen als provincie voorbeelden aanreiken aan gemeenten hoe ze 

hiermee kunnen omgaan. 
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Als provincie zijn we trouwens voor deze gebiedsgerichte aanpak, in tegenstelling tot de 

lokale overheid, ideaal geplaatst gezien onze helikopterview en rol als bovenlokale 

coördinator. 

Als provincie moeten we ook onze eigen rol herdefiniëren en gaan voor een ondersteunende 

en adviserende rol, in plaats van een controlerende en betuttelende overheid. 

Vanuit die optiek is bij het opstellen van de ontwerpnota Ruimte participatie de rode draad 

geweest. Onze stakeholders waren tot nu toe alle provinciale diensten, alle gemeenten, 

middenveldorganisaties, de adviesraden, de PROCORO’s, de provincieraad, jullie ook 

allemaal, Vlaamse administraties, experten ter zake, kennisinstellingen. 

 

We hebben de stakeholders steeds geïnformeerd, met hen overleg gepleegd, hebben hen 

uitgenodigd op verschillende workshops. Ik wil zeker en vast alle provincieraadsleden die 

er regelmatig aanwezig geweest zijn bedanken voor hun inzet. Jullie input is gebruikt om 

de ontwerpnota vorm te geven. Deze is absoluut gewaardeerd en we zijn enorm blij met het 

resultaat. 

Collega’s, deze hoge graad van participatie sluit aan bij de ambitie van de provincies om de 

rol van streekmotor op zich te nemen. Sommige kwesties inzake ruimtelijke planning 

overstijgen immers de gemeentegrenzen en zijn complex. De provincie is daarbij het 

overheidsniveau dat diverse partners bij elkaar kan brengen en naar oplossingen gaan. 

 

Vanaf nu willen we ook het brede publiek betrekken. We willen weten hoe de burger denkt 

over de ruimte van de toekomst en hoe zij wensen dat de ruimte evolueert de komende 

jaren. We hebben hiervoor een online burgerbevraging opgemaakt die we vandaag lanceren. 

We willen aan een breed publiek vragen welke acties de provincie moet nemen en welke rol 

we hier moeten opnemen. Vanaf morgen staat de enquête online. Ik nodig jullie dan ook 

allemaal uit om deze in te vullen, en ook anderen aan te moedigen om deze in te vullen. Op 

die manier krijgen we een zo groot mogelijke input, van een zo representatief mogelijk 

publiek. 

De burgerbevraging wordt einde augustus afgesloten en vanaf dan worden de resultaten 

verwerkt. In de maanden november en december zal de Nota Ruimte vervolgens 

gefinaliseerd worden zodanig dat de nieuwe deputatie in de nieuwe legislatuur hiermee aan 

de slag kan. 

 

Ik wil van de gelegenheid gebruik maken, ik heb het daarjuist al gedaan, om alle 

geïnteresseerde provincieraadsleden te bedanken voor hun inzet. Maar ik wil ook 

voornamelijk onze diensten, onder leiding van het departementshoofd Wim Lux, met 

voornamelijk heel veel dank aan Miranda Coppens en Leen Duqué, en ook Veerle Van Dooren 

die heel dit project getrokken hebben, hartelijk bedanken voor hun inzet. Dit was geen 

gemakkelijke opgave, maar uiteindelijk zijn we er in geslaagd om een visie uit te brengen 

over de Nota Ruimte, de toekomstige provincie Antwerpen, en hoe we met onze ruimte, 

met wonen, met werken, met mobiliteit, zullen omgaan.  

Ik dank u in elk geval, maar de grootste dank gaat naar onze medewerkers. 

 

Applaus 
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VOORZITTER.- De heer Vandendriessche heeft het woord. 

 

De heer VANDENDRIESSCHE.- Dank u gedeputeerde, om dit nog eens extra toe te 

lichten. 

Ik denk dat we alleen maar kunnen beamen dat hier 2 knappe werkstukken voorliggen. Het 

is echt fantastisch werk dat de diensten gedaan hebben, bovendien ook met al een 

participatieproces dat nog niet gestopt is, dat nog doorloopt, zoals u zelf zegt. De dienst 

Ruimtelijke Planning heeft daar inderdaad heel knap werk geleverd. 

Inhoudelijk denk ik ook dat hier heel veel principes in die 2 nota’s staan die wij volmondig 

beamen, en waar we ook al jarenlang op liggen te hameren en waarvan we heel veel zaken 

hier terugvinden. Wat echt heel knap werk is wat ons betreft, dus waar we heel tevreden 

over zijn.  

We vroegen ons een beetje af hoe nu dat proces ging verdergaan met de bevolking. U hebt 

het nu net toegelicht. Een online bevraging is altijd ook een beetje oppassen, want dan 

krijg je één bepaald publiek dat daarop reageert. Ik zou misschien hier en nu nog willen 

oproepen, met de beperkte informatie die ik heb over die bevraging, om toch te proberen 

ook mensen te bereiken die niet zo evident online enquêtes invullen en die misschien nog op 

een andere manier kunnen bereikt worden. 

Dit document is een beetje in de stijl van het huis: oerdegelijk, grondig, echt fundamenteel 

grondig gedetailleerd en technisch werk. Maar over de fundamentele keuzes blijft het 

soms ook in de stijl van het huis: toch nog een beetje voorzichtig. Wat bijvoorbeeld opvalt 

is dat er hier geen gebruik gemaakt wordt van dé discussie die nu in Vlaanderen overal 

woedt op elk lokaal niveau als het woord ‘ruimtelijke ordening’ valt. Dat is het begrip 

‘betonstop’ wat natuurlijk geen institutioneel begrip is, maar dat toch door alle 

betrokkenen op Vlaams niveau vaak gebruikt wordt als context alleszins om te wijzen waar 

het over gaat, zelfs al kan er over het begrip zelf gediscussieerd worden. Bijvoorbeeld ook 

het woord ‘woonuitbreidingsgebied’, waar het essentieel over gaat, staat niet in deze nota. 

Het is wel wat jammer dat daarover geen kleur bekend wordt, en dat de provincie daar ook 

niet in durft iets verder te gaan en misschien een statement te maken waarmee we ons 

echt op de kaart zetten. Bijvoorbeeld: de provincie Antwerpen gaat voor een betonstop, 

die vroeger al wordt ingevoerd dan Vlaanderen. Het zou in de lijn liggen van het witboek, 

dus waarom niet? Het is toch wel wat jammer dat daar fundamenteel niet voor gekozen 

wordt om kleur te bekennen op dat vlak. Want het is toch wel essentieel, denk ik. Dat zijn 

de discussies die nu bij de gemeenteraadsverkiezingen ook naar voren komen. Gemeenten 

hebben alle niveaus nodig om zich daar ook in te kunnen manifesteren. De politiek kan wel 

bepaalde dingen zeggen, maar het gaat daar om projectontwikkelaars die elke letter in de 

wet gebruiken om die ruimtes in te vullen. Daar staan gemeenten vaak gewoon machteloos, 

omdat vaak bovenliggende politieke niveaus onvoldoende instrumenten aanreiken om hen 

daarin te beschermen. Gemeenten willen vaak die betonstop, al dan niet letterlijk invoeren, 

maar staan soms met de rug tegen de muur. Daarom vind ik het jammer dat het nu niet iets 

sterker wordt geponeerd, hoewel het principe van zuinige ruimte volop aanwezig is in deze 

nota. Laat daar geen twijfel over zijn. 

Een laatste puntje is natuurlijk de vraag hoe het nu verder gaat met de compatibiliteit met 

het beleidsplan Ruimte Vlaanderen, waar we wachten op het groenboek van Vlaanderen, de 

definitieve uitwerking van het beleidsplan. Hopelijk gaan er daar geen conflicten ontstaan 

met wat de provincie nu heeft gedaan. Dat blijft nog altijd een beetje een vraagteken. 
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Dus kortom, wat onze fractie betreft: proficiat voor het knappe werk. Inhoudelijk hebben 

we hier en daar een klein vraagteken, en daarom gaan we ons onthouden. 

 

 

VOORZITTER.- De heer Bollen heeft het woord. 

 

De heer BOLLEN.- Ik zou ook willen beginnen met een felicitatie, zeker en vast wat 

betreft de leesbaarheid van dit document. Dit is nu echt eens een document dat leesbaar 

is, en niet zoals altijd met moeilijke teksten, enz. 

Ik wil nog even terugkomen op de raadscommissie van 15 februari waar ik ook deze 

opmerking gemaakt heb. We spreken in het document over vergrijzing van de bevolking, en 

over nabijheid en bereikbaarheid. In onze provinciale doelstelling, bij nr. 2, 

gedifferentieerd rond het bedrijvenbeleid vind ik niets rond zorg. Ik heb toen die 

bedenking gemaakt, en u hebt toen zelf gezegd dat het een belangrijk aspect is. Het heeft 

ook met serieuze tewerkstelling te maken. We willen de mobiliteit verminderen. Ik denk 

dat we daar toch ook specifiek aandacht moeten voor hebben in dat punt van de provinciale 

doelstelling 

 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Naert heeft het woord. 

 

Mevrouw NAERT.- Ik ga het kort houden, om niet te veel in herhaling te vallen. 

Ook onze felicitaties, in de eerste plaats ook naar de ambtenaren toe, voor het lijvig stuk. 

Het is zeer technisch opgesteld.  

Ik sluit aan bij wat collega Bollen zegt. Ik heb op de commissie gevraagd wat het antwoord 

was op de vraag die toen op de algemene raadscommissie was gesteld rond zorg. Wij 

hebben als antwoord gekregen: “Dat zal afhangen van wat uit de bevraging van het publiek 

komt.” Ik vond dat eigenlijk nogal wat flauwtjes. In die zin hebben wij hetzelfde standpunt 

als de collega’s van Groen. Wij wensen ons ook te onthouden tot er rond die zaken 

duidelijkheid is. 

 

 

VOORZITTER.- De heer Lemmens heeft het woord. 

 

De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Dank u wel, collega’s, 

 

Ik denk dat het logisch is dat we vanwege de ganse provincieraad onze medewerkers 

betrekken in de appreciatie. Zij hebben inderdaad zeer goed werk geleverd. 

 

Mijnheer Vandendriessche, ik denk, zoals u stelt, dat dit een zeer grondige nota is waar 

aan heel veel facetten is gedacht. U verwijst naar de betonstop. Persoonlijk, mijnheer 

Vandendriessche, vind ik betonstop een heel slecht woord. Ik vind dat een vrij negatief 

verhaal. Wij hebben hier andere zaken ingebracht, en ik spreek dan liever over 

kernversterking, over verdichting. Ik geloof ook in de visie die af en toe door de Vlaamse 

bouwmeester nogal choquerend wordt overgebracht om de discussie dan goed op gang te 

brengen. Maar je moet in de kernen durven verdichten. Je moet ook meer gaan naar 
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hoogbouw op bepaalde momenten. Wanneer je hoger bouwt en wanneer je kernen verdicht, 

kan je ervoor zorgen dat je ook meer open ruimte creëert. Dat is ook toch iets waar wij in 

de provincie al enorm veel ervaring mee hebben. Wanneer wij de afbakening doen van 

kleinstedelijke gebieden is dat juist om buiten die afbakening ruimte te kunnen vrijwaren. 

U noemt dat nu betonstop, en ik blijf erbij dat is een vrij negatieve benadering, maar wij 

noemen dit kernversterking. Met die kernen willen wij aan het werk gaan. Ik hoop dat dit 

een veel betere verwoording is dan, voor mijn part, het negatieve verhaal van de betonstop. 

Ik neem er in elk geval akte van dat u zich hier in grote lijnen kunt vinden, en dat u dit een 

goed werkdocument vindt. Wij gaan niet alleen met die online burgerbevraging aan het 

werk, maar wij zullen ook met onze diensten op heel veel provinciale activiteiten aanwezig 

zijn: in onze domeinen, op verschillende activiteiten van de provincie. Daar zullen wij ook 

met onze mensen actief de burgers trachten te bevragen. Dus we gaan breder dan dat. Ik 

denk dat het belangrijk is met zo’n belangrijke nota dat we zo ruim mogelijk bevragen, en 

dat gaan we zeker en vast doen. 

 

Mijnheer Bollen, ik herinner mij uw vraag heel goed in die uitgebreide commissie die we 

toen hebben gehad. De vergrijzing nemen wij ook mee. Maar zoals u leest gaan wij rond 

kernen werken, en in de verdere invulling van de Nota Ruimte zullen wij ook moeten gaan 

bekijken in welke kernen zorg zal nodig zijn. Het is de logica zelf dat we daar ook rekening 

mee gaan houden. Het is ons verzekerd door onze diensten dat we daar, buiten alle andere 

zaken die in een kern moeten gebeuren, uiteraard aan zorg de nodige aandacht gaan geven. 

 

Mevrouw Naert, u hebt zich aangesloten bij de vorige sprekers. Ook bedankt voor uw 

appreciatie naar de medewerkers toe. Ik geloof dat ik in dezelfde zin kan antwoorden 

zoals ik aan mijnheer Bollen heb gedaan. Ik zou in elk geval de provincieraad willen vragen 

om dit document, dat een heel belangrijk document is, toch wel goed te keuren, en de 

volgende deputatie zal hier mee aan de slag moeten. Dan hebben we een zicht op die 

ruimte, hoe we die gaan invullen tot in de jaren, hopelijk 2050. Maar misschien zal het veel 

vroeger zijn dat we terug een nieuwe nota ruimte moeten ontwikkelen, maar ik heb ook 

geen glazen bol. 

In alle geval is dit een nota waar we toekomstig toch heel veel dingen mee kunnen doen. 

 

Ik dank u. 

 

 

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. 

63 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

56 leden hebben ja gestemd; 

 7 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 56 stemmen ja, bij 7 onthoudingen. 
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Nr. 2/2 van de agenda 
 

Erfgoedprijs. Reglement. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 
 

Sinds 1929 reikte de provincie Antwerpen de prijs “Geschiedenis en Volkskunde” 

uit. Deze prijs werd mee opgenomen in het kaderreglement voor de provinciale 

cultuurprijzen dat werd goedgekeurd door provincieraad op 12 mei 1999. In 2017 

werd deze prijs gelanceerd als “Erfgoedprijs”. Door de transitie van bevoegdheden 

is het echter niet meer mogelijk om op dit reglement – dat gevat wordt door het 

decreet van 18 november 2017 houdende de vernieuwde taakstelling van de 

provincies – een erfgoedprijs uit te reiken, niettegenstaande het departement 

Cultuur blijkbaar verzuimd heeft dit kaderreglement op te heffen samen met de 

andere subsidiereglementen.  
 

De provincie blijft echter een beleid voeren rond Onroerend Erfgoed, mede in de 

context van het bestuursakkoord van 21 mei 2013 tussen het Vlaams Gewest en de 

provincie. De focus ligt hier op instandhouding (onder andere via 

Monumentenwacht), behoud en beheer (via het Archeologiedepot), sensibilisering 

en ontsluiting (onder andere met nadruk op het militaire erfgoed). Via een 

hernieuwde Erfgoedprijs wenst de provincie deze sensibiliserende opdracht verder 

uit te bouwen en de inzet en initiatieven rond Onroerend Erfgoed van lokale spelers 

in onze provincie onder de aandacht te brengen. Met dit besluit worden de 

algemene bepalingen (het “reglement”) voor de Erfgoedprijs aan de provincieraad 

voorgelegd. 
 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 5 april 2018. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 

Gelet op het verslag van de deputatie; 
 

Gelet op artikel 42 van het provinciedecreet; 
 

Overwegende dat de provincie een sensibiliserende opdracht heeft in het kader van 

de werking rond onroerend erfgoed; 
 

Op voorstel van de deputatie, 
 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

De provincieraad keurt de algemene bepalingen voor de Erfgoedprijs goed. 
 
 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

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

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

62 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

62 leden hebben ja gestemd. 
 

Goedgekeurd met 62 stemmen ja. 
 

De heer MERCKX zegt dat zijn stem ontbreekt. Hij wou een ja-stem geven. 
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Nr. 2/3 van de agenda 

 

Provinciaal Archeologisch depot: 

Jaarverslag 2017 en verwervingen 2017. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

De deputatie vraagt aan de provincieraad om kennis te nemen van het jaarverslag 

2017 van het Provinciaal Archeologisch Depot Antwerpen, opgenomen als bijlage 

(zie bijlage 1) bij dit verslag. 

 

Op 1 juli 2015 is het Provinciaal Archeologisch Depot van de provincie Antwerpen, 

verder ‘het depot’ genoemd, erkend als onroerenderfgoeddepot. Voor de periode 

2016-2021 is een jaarlijkse subsidie van 85.000 EUR toegekend voor personeels- 

en werkingskosten. Het depot dient jaarlijks aan het agentschap Onroerend Erfgoed 

een inhoudelijk en financiële rapportage over te maken. 

 

Het jaarverslag geeft een overzicht van de werking in 2017. In het depot worden 

archeologische ensembles niet alleen op de correcte manier bewaard maar ook 

ontsloten voor onderzoek en publiekswerking. Het beheer en beleid van het depot 

gebeurt volgens de regels van de kunst en in samenspraak met het agentschap 

Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid en met de overige erkende 

onroerenderfgoeddepots. Op provinciaal vlak is het depot de gangmaker en 

coördinator van het overleg tussen de vier erkende onroerenderfgoeddepots in de 

provincie Antwerpen. Samen met de onroerenderfgoeddepots van de stad 

Antwerpen, van de stad Mechelen en van het Archief & Musea Turnhout dekken we 

het volledige grondgebied van de provincie. Hierdoor is een duurzame bewaarplaats 

voor archeologische ensembles uit alle gemeenten van de provincie Antwerpen 

verzekerd, een unieke situatie in Vlaanderen. 

 

In 2017 zijn 79 archeologische ensembles overgedragen aan het depot (zie 

bijlage 2). Voorgesteld wordt om deze ensembles te aanvaarden. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 5 april 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Kennis wordt genomen van het jaarverslag 2017 van het Provinciaal Archeologisch 

Depot Antwerpen. 

 

Artikel 2: 

De in 2017 overgedragen archeologische ensembles worden aanvaard en in het 

Provinciaal Archeologisch Depot Antwerpen ondergebracht. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
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Dan leg ik dit punt voor ter stemming en de stemming is geopend. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

63 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

63 leden hebben ja gestemd. 
 

Goedgekeurd met 63 stemmen ja. 
 

 

Nr. 2/4 van de agenda 

 

Erediensten. Antwerpen. Grieks-orthodoxe kerkfabriek 

Maria Boodschap. Rekening 2017. Advies. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

1. In vergadering van 7 maart 2018 heeft de Grieks-orthodoxe kerkfabriekraad van 

Maria Boodschap te Antwerpen de rekening over het dienstjaar 2017 opgemaakt 

en goedgekeurd. Het dossier is op 20 maart 2018 ingekomen op het 

provinciebestuur van Antwerpen. 

 

2. De rekening 2017 dient natuurlijk bekeken te worden in het licht van het vooraf 

goedgekeurde budget 2017. 

Het budget 2017 voorzag enkel exploitatie-uitgaven en geen 

investeringsuitgaven. 

De totale exploitatie-uitgaven werden geraamd op 20.465,00 EUR. 

De totale exploitatieontvangsten werden geraamd op 5.735,00 EUR 

(geldinzameling, stortingen, giften) + 857,12 EUR (gecorrigeerd overschot 

2015). 

De provinciesubsidie werd geraamd op 13.872,88 EUR. 

 

3. In vergadering van 24 november 2016 heeft uw raad akte genomen van het 

budget 2017. 

 

4. De provinciesubsidie ten bedrage van 13.872,88 EUR (exploitatie) werd 

uitbetaald eind februari 2017. 

 

5. De rekening 2017 bevat als uitgaventotaal op de exploitatie 19.619,99 EUR en 

als ontvangstentotaal 20.145,14 EUR, met een batig saldo van 525,15 EUR. Dit 

batig saldo zal als ontvangst ingeboekt worden in het exploitatiebudget 2018. 

 

Vermits er geen onregelmatigheden werden vastgesteld bij de controle van deze 

rekening, stelt de deputatie uw raad voor om de rekening over het dienstjaar 2017 

van de Grieks-orthodoxe kerkfabriek van Maria Boodschap te Antwerpen gunstig te 

adviseren zonder boekhoudkundig-technische opmerkingen. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 5 april 2018. 
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De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de rekening over het dienstjaar 2017 van de Grieks-orthodoxe kerkfabriek 

van Maria Boodschap te Antwerpen, ingekomen op het provinciebestuur van 

Antwerpen op 20 maart 2018; 

 

Gelet op de artikels 55 en 229 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 

materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; 

 

Gelet op het verslag van de deputatie; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

Kennis wordt genomen van de rekening over het dienstjaar 2017 van de Grieks-

orthodoxe kerkfabriek van Maria Boodschap te Antwerpen met voor de exploitatie: 

als som van de ontvangsten:  20.145,14 EUR 

als som van de uitgaven: 19.619,99 EUR 

                                         _______________ 

met een batig saldo van:            525,15 EUR 

 

Beslist wordt de rekening over het dienstjaar 2017 van de Grieks-orthodoxe 

kerkfabriek van Maria Boodschap te Antwerpen gunstig te adviseren zonder 

boekhoudkundig-technische opmerkingen. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

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

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

62 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

60 leden hebben ja gestemd; 

 2 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 60 stemmen ja, bij 2 onthoudingen. 

 

De heer WILLEKENS zegt dat zijn stem ontbreekt. Hij wou een ja-stem geven. 
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Nr. 2/5 van de agenda 

 

Erediensten. Antwerpen. 

Russisch-orthodoxe kerkfabriek Christus' Geboorte. 

Rekening 2017. Advies. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

1. In vergadering van 10 februari 2018 heeft de Russisch-orthodoxe 

kerkfabriekraad van Christus’ Geboorte te Antwerpen de rekening over het 

dienstjaar 2017 opgemaakt en goedgekeurd. 

Het dossier is op 22 februari 2018 ingekomen op het provinciebestuur van 

Antwerpen. 

 

2. De rekening 2017 dient natuurlijk bekeken te worden in het licht van het vooraf 

goedgekeurde budget 2017. 

a. In het exploitatiebudget 2017 werden de totale exploitatie-uitgaven 

geraamd op 46.790,00 EUR en de totale exploitatieontvangsten op 

47.120,96 EUR, waarvan 13.770,96 EUR provinciesubsidie. 

b. In vergadering van 24 november 2016 heeft uw raad akte genomen van het 

budget 2017. 

c. De provinciesubsidie ten bedrage van 13.770,96 EUR werd uitbetaald einde 

maart 2017. 

 

3. De rekening 2017 bevat op het exploitatiebudget als uitgaventotaal 

24.259,08 EUR en als ontvangstentotaal 25.094,09 EUR met bijgevolg een 

batig saldo van 835,01 EUR. Dit batig saldo zal als ontvangst ingebracht 

worden in het exploitatiebudget 2018. 

 

Vermits er geen onregelmatigheden werden vastgesteld bij de controle van deze 

rekening, stelt de deputatie uw raad voor om de rekening over het dienstjaar 2017 

van de Russisch-orthodoxe kerkfabriek van Christus’ Geboorte te Antwerpen 

gunstig te adviseren zonder boekhoudkundig-technische opmerkingen. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 5 april 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de rekening over het dienstjaar 2017 van de Russisch-orthodoxe 

kerkfabriek van Christus’ Geboorte te Antwerpen, ingekomen op het 

provinciebestuur van Antwerpen op 22 februari 2018; 

 

Gelet op de artikels 55 en 229 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 

materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; 

 

Gelet op het verslag van de deputatie; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

Kennis wordt genomen van de rekening over het dienstjaar 2017 van de Russisch-

orthodoxe kerkfabriek van Christus’ Geboorte te Antwerpen met: 
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als som van de ontvangsten:  25.094,09 EUR 

als som van de uitgaven:       24.259,08 EUR 

                                          ______________ 

met een batig saldo van:          835,01 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. 

63 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

60 leden hebben ja gestemd; 

 1 lid heeft nee gestemd; 

 2 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 60 stemmen ja, 1 stem nee en 2 onthoudingen. 
 

 

Nr. 2/6 van de agenda 

 

Architectuurarchief Provincie Antwerpen. 

Jaarverslag 2017. Kennisname. 

Verslag van de deputatie 

 

De deputatie vraagt aan de provincieraad om kennis te nemen van het jaarverslag 

2017 van het Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen (APA), opgenomen 

als bijlage bij dit verslag. 

 

Voor de laatste maal wordt aan de provincieraad een jaarverslag van het APA 

voorgelegd. Dit jaarverslag staat in het licht van de samenwerking met het 

Centrum Vlaamse Architectuurarchieven (CVAa), waarbij een aantal 

samenwerkingstrajecten de werking van beide organisaties hebben versterkt en 

werkmethodes hebben uitgetest. 

Met de collega’s van CVAa heeft APA in 2017 gewerkt aan de integratie, op 

juridisch, organisatorisch en bestuurlijk vlak, om tot één slagkrachtige organisatie 

voor architectuurarchieven in Vlaanderen te komen vanaf 1 januari 2018, onder de 

vleugels van het Vlaams Architectuurinstituut (VAi). 

 

Een ander belangrijk speerpunt was de voorbereiding van het project Stynen 2018, 

dat in najaar 2018 aan het publiek getoond wordt met een publicatie en 

tentoonstelling in deSingel. In 2018 is het dertig jaar geleden dat het archief 

Stynen als een van de eerste archieven opgenomen werd in de toen opgestarte 

collectie van het APA. Om zowel de integratie van APA en CVAa als de dertigste 

verjaardag van de collectie te vieren én om het rijke Stynenarchief opnieuw te 

kunnen exploreren, lanceren we samen het project ‘Stynen 2018’. Voor dit project 

werd de structuur in 2017 uitgewerkt en werden adviesraadsleden en auteurs 

geëngageerd. 

 

Om de rol van de provincie bij zowel de uitbouw van het APA als bij de 

voorbereiding van het project Stynen 2018 te honoreren blijven ook in 2018 
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vertegenwoordigers van de dienst Erfgoed opgenomen in het kerncomité en de 

stuurgroep van het project en in de redactie van het boek. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 5 april 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

Kennis wordt genomen van het jaarverslag 2017 van het Architectuurarchief van de 

provincie Antwerpen. 

 

 

VOORZITTER.- Dit is een kennisname. 

Zijn daar nog tussenkomsten over? Geen. 
 

Kennis wordt genomen. 
 

 

Nr. 2/7 van de agenda 

 

Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IOK. 

Algemene vergadering 15 mei 2018. Agenda. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

De dienstverlenende vereniging IOK deelt mee dat haar algemene vergadering zal 

doorgaan op dinsdag 15 mei 2018 om 11.00 uur in 'Den Eyck', Houtum 39 te 

Kasterlee, met volgende agenda: 

 

1. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 

2017. 

 

2. Verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2017. 

 

3. Resultaatsbestemming 2017. 

 

4. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2017, afgesloten per 

31 december 2017. 

 

5. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders en commissaris-revisor 

over de uitoefening van hun mandaat in 2017. 

 

6. Varia. 

 

In zitting van 28 november 2013 duidde uw raad de heer Ivo Bollen, raadslid, met 

als plaatsvervanger mevrouw Nicole Boonen, raadslid, aan als provinciale 

vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen van de dienstverlenende 

vereniging IOK tijdens de periode 1 januari 2014 – oktober 2018. 



PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 

 32 

De stukken van deze vergadering zijn digitaal bijgevoegd. 

 

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 5 april 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Overwegende dat er op 15 mei 2018 een algemene vergadering wordt gehouden 

vanwege de dienstverlenende vereniging IOK; 

 

Gelet op het decreet van 13 mei 2016 tot wijziging van het decreet van 6 juli 2001 

houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

Goedkeuring wordt gehecht aan de agenda voor de algemene vergadering van de 

dienstverlenende vereniging IOK van 15 mei 2018. 

De provinciale vertegenwoordiger wordt opgedragen de vermelde agendapunten 

van deze vergadering goed te keuren. 

 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Naert heeft het woord. 

 

Mevrouw NAERT.- Ten opzichte van vorig jaar, waar wij tegengestemd hebben omdat we 

geen antwoord hadden gekregen op onze vragen, is de situatie wel gewijzigd, vooral dankzij 

de tussenkomsten van collega Meeus.  

Wij hebben ook van IOK de bevestiging gekregen dat zij niet denken aan privatisering als 

de provincie uitstapt. Maar wij gaan ons toch onthouden omdat wij toch afwachten wat het 

resultaat zal zijn van de onderhandelingen. 

 

 

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. 

63 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

51 leden hebben ja gestemd; 

12 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 51 stemmen ja, bij 12 onthoudingen. 
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3. Economie, landbouw, innovatie en internationale samenwerking 

 

Nr. 3/1 van de agenda 

 

Budget 2018. Exploitatiebudget. Beleidsdomeinen Economie, 

Streekbeleid en Europa. Budgetsleutel 0500/64900000. 

Subsidiëring van het provinciaal economisch beleid. 

Aanwending van krediet. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

In bijgaand verslag wordt gevraagd in te stemmen met aanwending van het 

verdeelkrediet met als omschrijving ‘subsidiëring van het provinciaal economisch 

beleid’. 

 

Subsidiëring van het provinciaal economisch beleid 

 

 Project Talentenstroom (deelbudget 20.000 EUR) 

 

In 2012 werd Talentenstroom opgericht, een sectorale werkwinkel ‘haven en 

logistiek’ waarmee VDAB en de stad Antwerpen een betere afstemming 

bewerkstelligen tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Zij doen dit in 

samenwerking met de sectororganisaties (Alfaport en CEPA), het Gemeentelijk 

Havenbedrijf Antwerpen (Port of Antwerp); de vormingsfondsen (Logos en SFTL), 

opleidingscentra (OCHA, RTC Antwerpen), onderwijspartners en de provincie 

Antwerpen (provincie Antwerpen, Havencentrum en POM Antwerpen). 

 

‘Talentenstroom’ richt zich tot werkzoekenden, werknemers, werkgevers, leerlingen 

en scholen. Uit de studie speerpuntsectoren van de Universiteit Antwerpen in 

opdracht van het provinciebestuur Antwerpen blijkt dat de aansluiting 

onderwijs/arbeidsmarkt ook in de logistieke sector problematisch is. Het opzet van 

dit samenwerkingsverband is om jongeren te bereiken en hen te motiveren om een 

job in de haven te kiezen. 

 

Ter ondersteuning van de rol van POM Antwerpen in het project ‘Talentenstroom’ 

wordt een bedrag van 20.000 EUR uitgetrokken. Onder meer haventours met 

bedrijfsbezoeken, events en jobbeurzen, educatief materiaal en evenementen ter 

sensibilisering van leerkrachten en leerlingen worden op deze wijze bekostigd. De 

financiering door de andere partners in het project ‘Talentenstroom’ gebeurt als 

volgt: VDAB (170.000 EUR), stad Antwerpen (131.500 EUR), Gemeentelijk 

Havenbedrijf Antwerpen (65.000 EUR), sociaal fonds LOGOS (56.100 EUR) en 

Alfaport (8.000 EUR). 

 

  Project Talentenwerf (deelbudget 20.000 EUR) 

 

‘Talentenwerf’ zet in op de jobs van de toekomst binnen de bouwsector en tracht 

dit te vertalen naar opleidingen die hierbij aansluiten. Talentenwerf is een 

samenwerkingsverband tussen VDAB, stad Antwerpen, provincie Antwerpen en de 

bouwsector. Talentenwerf vult knelpuntvacatures in de Antwerpse bouwsector in via 

gerichte opleidingen op de werf (werkplekleren). Bouwbedrijven stellen hun 

werkplek ter beschikking, leiden mee op en delen hun expertise – onmisbaar om de 

perfect passende werkkrachten te vormen. Talentenwerf biedt daarbij steeds meer 

maatwerk gericht op de specifieke noden van kandidaten en bedrijven. 

 



PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 

 34 

Gelet op het belang van de bouwsector als één van de economische 

speerpuntsectoren in de provincie Antwerpen en gezien het potentieel aan 

(toekomstige) arbeidskrachten en de uitdagingen in deze sector, is het belangrijk 

hiertoe bij te dragen. Via deze subsidie draagt POM Antwerpen bij tot een vlotte 

aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de bouwsector.  

In de eerste plaats worden de middelen aangewend om verschillende 

communicatieacties uit te voeren waarbij Talentenwerf zich kan (her)profileren naar 

de bouwsector. De acties die in het communicatieplan zijn voorzien, worden 

gemonitord en bijgestuurd door een stuurgroep binnen Talentenwerf. 

 

Ter ondersteuning van de rol van POM Antwerpen in het project ‘Talentenwerf’ 

wordt een bedrag van 20.000 EUR uitgetrokken. De financiering door de andere 

partners in het project ‘Talentenwerf’ gebeurt als volgt: VDAB (410.000 EUR), stad 

Antwerpen (101.860 EUR), fvb Constructiv (202.200 EUR) en BAM- 

Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (53.300 EUR). 

 

 Project ‘Talentenfabriek’ (deelbudget 20.000 EUR) 

 

‘Talentenfabriek’ is een samenwerkingsverband tussen VDAB, stad Antwerpen, 

netwerk van opleidingsfondsen sector metaal (FTMA, VIBAM, ANTTEC) en 

vormingsfonds sector chemie (Co-valent) dat in 2012 werd opgericht. De 

doelstelling van deze samenwerking is de kennis, ervaring, mensen en middelen 

samen te brengen om samen één job- en opleidingspunt voor de industriesector te 

creëren. Als job- en opleidingspunt wil het een integrale dienstverlening bieden op 

het vlak van tewerkstelling, werkgelegenheid en opleiding voor werkzoekenden, 

bedrijven, en hun werknemers en scholen en hun leerlingen.  

 

Gezien het belang van de (chemische) industrie als één van de economische 

speerpuntsectoren in de provincie Antwerpen, gezien het potentieel aan 

(toekomstige) arbeidskrachten en de uitdagingen in deze sector, is het belangrijk 

hiertoe bij te dragen. Via deze subsidie draagt POM Antwerpen bij tot een vlotte 

aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en bouwt zo mee aan een 

positieve beeldvorming over technische opleidingen en beroepen. In de eerste 

plaats worden de middelen aangewend om verschillende communicatieacties uit te 

voeren waarbij Talentenfabriek jongeren onderdompelt in de wondere wereld van 

wetenschap en techniek (Haai!TECH) en de jongeren laat kennismaken met 

industriegerichte opleidingen. De acties die in het communicatieplan zijn voorzien, 

worden gemonitord en bijgestuurd door een stuurgroep binnen Talentenfabriek. 

 

Ter ondersteuning van de rol van POM Antwerpen in het project ‘Talentenfabriek’ 

wordt een bedrag van 20.000 EUR uitgetrokken. De financiering door de andere 

partners in het project ‘Talentenfabriek’ gebeurt als volgt: VDAB (297.500 EUR), 

stad Antwerpen (296.300 EUR), Vormingsfonds chemie ‘Co-valent’ (230.200 EUR) 

en netwerk opleidingsfondsen sector metaal (249.550 EUR). 

 

 Project Geothermie voor STEM (deelbudget 40.000 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. Met de bouw van de geothermiecentrale en 

de aanleg van de warmtenetten worden de klasbezoeken alleen maar boeiender en 
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waardevoller. Voor de bezoekers kunnen we het volledige proces van geothermie in 

kaart brengen en effectief demonstreren. 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. 

 

Doel van deze klasbezoeken is de STEM-richtingen vertrouwd te maken met 

geothermie als duurzame energiebron van de toekomst. Scholen uit alle 

onderwijsnetten en (STEM-)richtingen worden geïnformeerd. Maar ook voor andere 

richtingen in wetenschappen en techniek is dit project een unieke kans om met 

deze technologieën en infrastructuur op een attractieve wijze kennis te maken. 

 

Het project is zonder meer een succes. In het vorig schooljaar werden liefst 

90 klasbezoeken georganiseerd. Daarenboven ontvingen de klasbezoeken eind 

2017 van de Koninklijke Vlaamse Academie van België de "onderscheiding 

wetenschapscommunicatie" (2de plaats) en wonnen ze ook de publieksprijs van het 

wetenschappelijk tijdschrift EOS. Deze prijzen worden uitgereikt aan 

wetenschappers met een uitzonderlijke verdienste in wetenschapscommunicatie. 

 

De organisator en partners mikken in 2018 op een 120 klassen die de unieke site 

effectief zullen komen bezoeken. Voka – Kamer van Koophandel Kempen is 

projectcoördinator en staat in voor het promoten van het project ‘Geothermie voor 

STEM’ en tracht de brug te slagen tussen onderwijs, arbeidsmarkt en 

ondernemerschap. Nu ook Eandis en Infrax het onderwijsteam mee ondersteunen, 

is er ook een communicatielijn naar de bredere bevolking over warmtenetten. VITO 

stelt de ruimtes ter beschikking en zorgt voor de concrete inrichting ervan. 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 46.500 EUR. Voorgesteld wordt om voor het project ‘Geothermie voor STEM’ een 

bedrag van 40.000 EUR te voorzien ten behoeve van vzw Voka – Kamer van 

Koophandel Kempen. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 5 april 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Ingestemd wordt met een subsidie van 20.000,00 EUR aan POM Antwerpen (project 

‘Talentenstroom’), vanuit het verdeelkrediet ‘subsidiëring van het provinciaal 

economisch beleid’ van het budget 2018 ingeschreven onder budgetsleutel 

0500/64900000 (ramingsnummer 2018160135). 
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Artikel 2: 

Ingestemd wordt met een subsidie van 20.000,00 EUR aan POM Antwerpen (project 

‘Talentenwerf’), vanuit het verdeelkrediet ‘subsidiëring van het provinciaal 

economisch beleid’ van het budget 2018 ingeschreven onder budgetsleutel 

0500/64900000 (ramingsnummer 2018160135). 

 

Artikel 3: 

Ingestemd wordt met een subsidie van 20.000,00 EUR aan POM Antwerpen (project 

‘Talentenfabriek’), vanuit het verdeelkrediet ‘subsidiëring van het provinciaal 

economisch beleid’ van het budget 2018 ingeschreven onder budgetsleutel 

0500/64900000 (ramingsnummer 2018160135). 

 

Artikel 4: 

Ingestemd wordt met een subsidie van 40.000,00 EUR aan vzw Voka – Kamer van 

Koophandel Kempen, vanuit het verdeelkrediet ‘subsidiëring van het provinciaal 

economisch beleid’ van het budget 2018 ingeschreven onder budgetsleutel 

0500/64900000 (ramingsnummer 2018160135). 

 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Naert heeft het woord. 

 

Mevrouw NAERT.- Wij onthouden ons zoals altijd op dat punt. Het zijn wel goede 

projecten op zich, maar we vinden dat de bijdrage van Alfaport toch wel zeer minimaal is in 

deze zaak. 

 

 

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. 

63 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

61 leden hebben ja gestemd; 

 2 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 61 stemmen ja, bij 2 onthoudingen. 
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4. Financiën en logistiek 

 

Nr. 4/1 van de agenda 

 

Medewerking kruispuntbank. 

Gerechtigden verhoogde tegemoetkoming. 

Vrijstellingen. Kennisname. 

Verslag van de deputatie 

 

Met het oog op vrijstelling in de algemene provinciebelasting werd om de 

medewerking verzocht van de kruispuntbank van de sociale zekerheid. Het 

sectoraal comité van de sociale zekerheid heeft op 5 april 2011, gewijzigd op 4 juni 

2013 en op 5 april 2016, een principebeslissing genomen om in te stemmen met 

het bezorgen van een lijst met inwoners van de provincie Antwerpen die op 

1 januari 2018 recht hebben op verhoogde tegemoetkoming inzake de verzekering 

voor geneeskundige verzorging en uitkeringen onder de volgende voorwaarden: 

 

De provincie kent aan één, meerdere of alle categorieën van gerechtigden op de 

verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging en 

uitkeringen een voordeel toe. Zij staaft dit aan de hand van een provinciaal 

reglement. 

 

De provincie bezorgt aan de kruispuntbank van de sociale zekerheid de lijst van de 

personen die potentieel voor dat voordeel in aanmerking komen. 

 

Op die lijst duidt de kruispuntbank van de sociale zekerheid aan of de betrokkene 

op het referentietijdstip al dan niet gerechtigd is op de verhoogde tegemoetkoming 

van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. 

 

Tussen de kruispuntbank van de sociale zekerheid en de provincie Antwerpen wordt 

een overeenkomst gesloten waarin melding wordt gemaakt van de voorwaarden 

van deze beraadslaging. Alle provincieraadsleden worden in kennis gesteld van 

deze overeenkomst en ontvangen er een afschrift van. De gevraagde 

persoonsgegevens worden slechts meegedeeld nadat de kruispuntbank van de 

sociale zekerheid een bewijs van deze in kennisstelling heeft ontvangen. 

 

Uw raad wordt verzocht hiervan kennis te nemen. 

 

De deputatie heeft in zitting van 15 maart 2018 hiervan kennisgenomen. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 5 april 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op het verslag van de deputatie; 

 

Gelet op artikel 65 van de provinciewet; 

 

Gelet op de goedkeuring van de algemene provinciebelasting in de provincieraad 

van 1 december 2017; 
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Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

Kennis wordt genomen van de beslissing van het sectoraal comité van de sociale 

zekerheid en van de gezondheid, afdeling sociale zekerheid nr. 11/29 van 5 april 

2011, gewijzigd op 4 juni 2013 en op 5 april 2016, tot mededeling van de 

persoonsgegevens door de kruispuntbank van de sociale zekerheid met het oog op 

de automatische toekenning van aanvullende voordelen aan inwoners die recht 

hebben op de verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige 

verzorging en uitkeringen of de verstrekking van inlichtingen dienaangaande. 

 

 

VOORZITTER.- Dit is een kennisname. 

Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

Kennis wordt genomen. 
 

 

Nr. 4/2 van de agenda 

 

Vastgoed. Restpercelen langs voormalige provinciewegen. 

Machtiging om de provincie te vertegenwoordigen. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

In vergadering van 28 november 2013 keurde uw raad, onder nummer 4/37 van de 

agenda, de kosteloze overdracht goed van 18 restpercelen gelegen te Dessel, 

Heist-op-den-Berg, Mechelen, Puurs en Bornem langs de voormalige 

provinciewegen, aan de nieuwe wegbeheerder, namelijk het Vlaams Gewest of de 

betrokken gemeente. 

 

De akten van overdracht worden opgesteld en verleden via de afdeling 

Vastgoedtransacties, ressorterend onder de Vlaamse Belastingdienst. 

 

De instrumenterende commissaris stelt voor dat de provincie zich bij de 

ondertekening van de akten door hem zou laten vertegenwoordigen. Hij heeft 

daartoe de bevoegdheid krachtens van het decreet van 19 december 2014 

houdende de Vlaamse Vastgoedcodex, waarbij de bevoegdheid van de Vlaamse 

commissarissen werd vastgelegd tot het uitvoeren van bepaalde 

vermogensrechtelijke verrichtingen in naam en voor rekening van het Vlaams 

Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse gemeenschaps- en 

gewestinstellingen en bepaalde entiteiten opgesomd in artikel 5. 

 

Uw raad dient hiervoor uitdrukkelijk machtiging te verlenen. 

 

Het dossier is digitaal beschikbaar. 

 

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 5 april 2018. 
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De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op het provincieraadsbesluit van 28 november 2013, nummer 4/37 van de 

agenda, houdende overdracht van 18 restpercelen langs voormalige 

provinciewegen aan de betrokken wegbeheerder; 

 

Gelet op artikel 5 van het decreet van 19 december 2014 houdende de Vlaamse 

Vastgoedcodex; 

 

Gelet op het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

Aan de heer Hans Duyck, Vlaams commissaris bij de afdeling Vastgoedtransacties, 

wordt volmacht verleend om de provincie Antwerpen te vertegenwoordigen bij de 

ondertekening van de akten van kosteloze overdracht van 18 restpercelen langs 

voormalige provinciewegen, opgesomd in het provincieraadsbesluit van 

28 november 2013, naar het Vlaams Gewest of de betrokken gemeente. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

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

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

63 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

63 leden hebben ja gestemd. 
 

Goedgekeurd met 63 stemmen ja. 

 

 

VOORZITTER.- Ik stel voor de agendapunten 4/3 en 4/4 met één stemming af te 

handelen. De raad stemt ermee in. 
 

Nr. 4/3 van de agenda 

 

Vastgoed. Aartselaar. Wullebeek (A.6.01). 

Aanleg van een retentiebekken langs de Wullebeek 

(RUP De Reukens). Gedeeltelijke grondaankoop. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Op 22 september 2016 keurde de provincieraad het onteigeningsplan van 30 juni 

2016 van provinciaal landmeter-expert Johan Arnauw voor de aanleg van een 

retentiebekken langs de Wullebeek in Aartselaar voorlopig goed. 

 

Op 4 februari 2016 gaf de deputatie het team Vastgoed opdracht om met de 

betrokken eigenaars te onderhandelen over de minnelijke verwerving van hun 

eigendommen gelegen in agrarisch gebied, waarvan de verwervingskost geraamd 
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werd op 107.206,62 EUR, met inbegrip van de bij onteigening gebruikelijke 

wederbeleggingsvergoeding en wachtintrest, en een vergoeding voor opstanden. 

 

De te onteigeningen innemingen waren onverdeelde eigendommen van twee 

zusters. Met de ene zuster - Leontina Paelinckx - werd op 9 mei 2017 een minnelijk 

akkoord bekomen. Omdat het minnelijk akkoord door beide eigenaars ondertekend 

diende te zijn, kon dit niet aan de provincieraad voorgelegd worden. De 

gerechtelijke onteigeningsprocedure werd opgestart, en tijdens een 

verzoeningszitting heeft mevrouw Leontina Paelinckx op 9 november 2017 een 

proces-verbaal van minnelijke schikking van het vredegerecht van het kanton Boom 

ondertekend, waarin zij zich akkoord verklaarde haar deel te verkopen tegen de 

helft van het bedrag zoals vermeld in de eerder door haar ondertekende 

verkoopbelofte (53.577,12 EUR). Ook de pachter, de heer Luc Van de Velde (bvba 

Erlunac), verklaarde zich hierin akkoord met de pachtverbrekingsvergoeding ten 

bedrage van 17.475,00 EUR. De andere zuster - Juliette Paelinckx - werd 

gerechtelijk onteigend. 

 

Dit proces-verbaal - op basis waarvan de provincie het gedeelte eigendom van 

mevrouw Leontina Paelinckx kan aankopen - wordt nu aan de provincieraad ter 

goedkeuring voorgelegd. 

In dit proces-verbaal werd evenwel niet de eerder onderhandelde toezegging 

vanwege de provincie Antwerpen opgenomen dat een achterliggend perceel, 

eigendom van het OCMW van Aartselaar, voor haar en haar zoon bereikbaar zal 

blijven zolang zij daar landbouwactiviteiten uitoefenen. Deze toezegging wordt 

alsnog aan de provincieraad voorgelegd met het oog op opname in de notariële 

akte. 

 

De bodemattesten zijn blanco. 

 

De bijlagen zijn digitaal beschikbaar. 

 

Krediet is voorzien in het budget. 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 5 april 2018.  

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Overwegende dat voor de aanleg van een retentiebekken langs de Wullebeek in 

Aartselaar een aantal grondverwervingen nodig zijn; 

 

Gelet op het onteigeningsplan voor de aanleg van dit retentiebekken; 

 

Gelet op het proces-verbaal van minnelijke schikking van 9 november 2017 van het 

vredegerecht van het kanton Boom; 

 

Gelet op de schatting; 

 

Gelet op de bodemattesten; 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 
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BESLUIT: 

Artikel 1: 

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

voor de aanleg van een retentiebekken langs de Wullebeek in Aartselaar, wordt 

machtiging verleend tot de aankoop van twee innemingen van het onteigeningsplan 

van 30 juni 2016, opgemaakt door landmeter-expert Johan Arnauw, met 

plannummer 1/1 en precadnummer 11372-10133, kadastraal gekend als 

Aartselaar, 2de afdeling, sectie D, nummers 52 en 46a/deel, voor in totaal 

17.475 m² grond, voor de helft in onverdeelde eigendom van mevrouw Leontina 

Paelinckx, tegen de prijs van 53.577,12 EUR. 

 

Artikel 2: 

Aan mevrouw Leontina Paelinckx en aan de heer Luc Van de Velde wordt een 

tijdelijke erfdienstbaarheid toegekend op het perceel kadastraal gekend als 

Aartselaar, 2de afdeling, sectie D, nummer 52 om het achterliggende perceel, 

kadastraal gekend als Aartselaar, 2de afdeling, sectie D, nummer 53 te kunnen 

bereiken zolang laatstgenoemd perceel door één van beiden gebruikt wordt voor 

landbouwactiviteiten. De doorgang vanuit de Halfstraat moet 4 meter breed zijn, en 

ter hoogte van de Halfstraat 6 m breed, dit ten behoeve van de draaicirkel van 

landbouwvoertuigen. 

 

Artikel 3: 

Aan de heer Luc Van de Velde (bvba Erlunac) wordt een vergoeding betaald ten 

bedrage van 17.475,00 EUR voor het verbreken van de pacht op de onder artikel 1 

vernoemde innemingen. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

 

Nr. 4/4 van de agenda 

 

Vastgoed. Antwerpen. Provinciaal groendomein Rivierenhof – 

Verkoop woning Turnhoutsebaan 152. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

De Provincie is eigenaar van een woning gelegen te Deurne, Turnhoutsebaan 152 

en kadastraal gekend als, Antwerpen, 31ste afdeling (Deurne 5de afdeling), sectie B, 

nummer 36P5 met een oppervlakte van 95m². 

 

De Provincie verhuurde deze woning aan de VZW Recht-op die deze woning medio 

2017 heeft verlaten. De woning werd aangeboden aan de heer Sterck (eigenaar van 

de woning Turnhoutsebaan nummer 220) in het kader van een ruil met het oog op 

het vermijden van een onteigeningsprocedure voor de realisatie van het nieuwe 

technisch centrum Rivierenhof, doch deze is hier niet op willen ingaan. 

 

De woning werd eind 2016 in opdracht van de Provincie geschat door landmeter-

expert Guy Aendenboom voor een bedrag van 230.000,00 EUR. 

 

De directie van het Rivierenhof kreeg inmiddels de vraag van de Vlaamse 

Vervoersmaatschappij De Lijn (hierna De Lijn) of ze deze woning konden aankopen 

of eventueel ruilen tegen het gebouw dat vandaag een tractiestation is en gelegen 
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te Deurne, Hooftvunderlei nummer 19 en kadastraal gekend als Antwerpen, 

31ste afdeling (Deurne 5de afdeling) sectie D, nummer 36y8. 

 

De directie van het Rivierenhof ziet deze ruil / aankoop als een unieke kans voor de 

uitbreiding van het domein, in het bijzonder daar dit gebouw deel uitmaakt van het 

arboretum en een bijkomende onthaalpoort zou kunnen betekenen voor het 

Rivierenhof. 

 

Na een plaatsbezoek van het tractiestation bleek dat De Lijn laat onderzoeken of 

het gebouw Turnhoutsebaan 152, kan gebruikt worden als tractiestation, en mocht 

dit zo zijn, de werken hiervan ten vroegste binnen 5 jaar beëindigd zullen zijn. 

 

De Lijn gaf eveneens te kennen dat ze in ruil voor de aankoop tegen schattingsprijs 

bereid zijn een recht van voorkoop toe te staan, zodoende dat de Provincie op het 

moment van de tekoopstelling van het gebouw Hooftvunderlei nummer 19, het 

gebouw kan aankopen aan de hoogst geboden prijs. 

 

Het voordeel van deze werkwijze is dat de Provincie op dit moment geen beslissing 

hoeft te nemen aangaande de aankoop van dit gebouw, maar dat er zekerheid is 

dat indien het gebouw verkocht zal worden het steeds aan de Provincie moet 

worden aangeboden. 

 

Het team Vastgoed zou echter willen voorstellen aan De Lijn om in plaats van een 

recht van voorkoop toe te kennen, akkoord te gaan met volgende bepaling: 

“Indien De Lijn beslist het gebouw gelegen te Deurne, Hooftvunderlei 19 te 

verkopen, zullen De Lijn en de Provincie in onderling overleg een erkend landmeter-

expert aanstellen die het gebouw zal schatten. De Lijn zal vervolgens het gebouw 

aan de Provincie te koop aanbieden aan deze schattingsprijs. Deze bepaling doet 

geen verplichting tot aankoop ontstaan in hoofde van de Provincie”. 

 

Het voordeel van deze bepaling is dat dat de Provincie de zekerheid, doch niet de 

verplichting krijgt tot aankoop en dit tegen schattingsprijs en niet aan de hoogst 

geboden prijs. 

 

Mocht De Lijn niet willen ingaan op dit voorstel, wordt voorgesteld om alsnog 

akkoord te gaan met een recht van voorkoop. 

 

Tot slot wordt aan uw raad voorgesteld dat indien De Lijn niet overgaat tot de 

aankoop van de woning Turnhoutsebaan 152, daar ze hiervoor geen vergunning 

krijgen, de woning alsnog te verkopen daar hiervoor geen verdere invulling/functie 

is. 

 

Gelet op het succes van andere openbare verkopen van woningen in de 

Turnhoutsebaan wordt voorgesteld ook de woning nummer 152 openbaar te 

verkopen en dit minimaal aan schattingsprijs. 

 

De bijlagen zijn digitaal beschikbaar. 

 

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 12 april 2018. 
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De provincieraad van Antwerpen, 

 

Overwegende dat de Provincie eigenaar is van een woning gelegen te Deurne, 

Turnhoutsebaan 220; 

 

Overwegende dat deze woning geen nut meer heeft voor het provinciaal 

patrimonium; 

 

Overwegende dat het bijgevolg aangewezen is de woning te verkopen; 

 

Overwegende dat de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn interesse heeft in de 

aankoop van de woning ter realisatie van een tractiestation; 

 

Gelet op de schatting; 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

De provincieraad verleent machtiging tot de onderhandse verkoop van de woning 

gelegen te Deurne, Turnhoutsebaan 152, kadastraal gekend als, Antwerpen 

31ste afdeling (Deurne 5de afdeling), sectie B, nummer 36P5 met een oppervlakte 

van 95m² aan de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn, aan schattingsprijs onder 

de volgende voorwaarde: 

1. Indien de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn beslist het gebouw gelegen 

te Deurne, Hooftvunderlei 19, kadastraal gekend als Antwerpen, 

31ste afdeling (Deurne 5de afdeling) sectie D, nummer 36y8, te verkopen, 

zullen De Lijn en de Provincie in onderling overleg een erkend landmeter-

expert aanstellen die het gebouw zal schatten. Vervolgens zal De Lijn het 

gebouw aan de Provincie te koop aanbieden tegen deze schattingsprijs. 

Deze bepaling doet geen verplichting tot aankoop ontstaan in hoofde van de 

Provincie. 

2. Indien de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn niet akkoord gaat met wat 

hierboven vermeld staat in artikel 1 punt 1 zal de Vlaamse 

Vervoersmaatschappij De Lijn aan de Provincie een recht van voorkoop 

aanbieden bij de tekoopstelling van het gebouw gelegen te Deurne, 

Hooftvunderlei 19, kadastraal gekend als Antwerpen, 31ste afdeling (Deurne 

5de afdeling) sectie D, nummer 36y8. 

 

Artikel 2: 

Indien er geen onderhandse verkoop wordt gerealiseerd met de Vlaamse 

Vervoermaatschappij De Lijn verleent de provincieraad machtiging tot de openbare 

verkoop door een notaris van de woning gelegen te Deurne, Turnhoutsebaan 152 

en kadastraal gekend als Antwerpen 31ste afdeling (Deurne 5de afdeling), sectie B, 

nummer 36P5 met een oppervlakte van 95m² onder voorbehoud dat bij de verkoop 

minimum de schattingsprijs wordt gehaald; 

 

Indien voormeld bedrag niet wordt gehaald, wordt aan de provinciale 

vertegenwoordigers machtiging gegeven om het proces-verbaal van toewijzing 

tegen de hoogst geboden prijs te ondertekenen, onder opschortende voorwaarde 

van het akkoord van onze raad. 
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Artikel 3: 

Voor zover als nodig wordt voormeld pand gedesaffecteerd uit het openbaar 

domein. 

 

Artikel 4: 

Machtiging wordt verleend om de koopprijs en aankleven te ontvangen en er 

geldige kwijting van te verlenen, toe te stemmen in de doorhaling van alle 

inschrijvingen, zo degene die ambtshalve genomen zijn als van alle anderen, alle 

vrijwaring te beloven, alle handlichtingen te verlenen. 

 

 

VOORZITTER.- De heer Claessen heeft het woord. 

 

De heer CLAESSEN.- Gelieve een onthouding te noteren van onze fractie voor punt 4/4. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar nog tussenkomsten over? Geen. 
 

Dan leg ik de punten 4/3 en 4/4 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 4/3 en 4/4 worden goedgekeurd met 62 stemmen ja. 

 

De VOORZITTER zegt dat er bij de vorige stemming een ja-stem van de heer Schoofs bij 

moet geteld worden. 
 

 

Nr. 4/5 van de agenda 

 

Vastgoed. Boom. Provinciaal recreatiedomein De Schorre. 

Verlof tot bouwen voor WE ARE ONE. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Inleiding 
 

Naar aanleiding van het jaarlijks terugkerend dance-evenement “Tomorrowland”, 

georganiseerd door WEAREONE.world bvba, verder verkort WE ARE ONE (het 

vroegere ID&T bvba) in De Schorre heeft de organisator de intentie om nieuwe 

infrastructuurwerken uit te voeren en te financieren in De Schorre. Dit project 

beoogt een win-winsituatie voor zowel de organisator, als voor het 

provinciebestuur. 

 

WE ARE ONE heeft door studiebureau Ars Horti de ontwerpplannen voor de werken 

laten opmaken. Deze worden positief geadviseerd door APB De Schorre en het 

provinciale departement Logistiek. Om toelating te geven om deze werken uit te 

voeren op provinciale eigendom en om de garantie te krijgen dat WE ARE ONE 

verantwoordelijk is voor de werken tot de definitieve oplevering ervan werd een 

ontwerp van overeenkomst houdende “verlof tot bouwen” opgemaakt. Na de 
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definitieve oplevering van de werken zou de infrastructuur dan in volle eigendom en 

zonder vergoeding aan de provincie toekomen. De provincie zal vanaf dan ook het 

onderhoud en de verantwoordelijkheid voor de nieuwe infrastructuur ten laste 

nemen. 

 

Beoogde werken 
 

De bouwwerken, zoals omschreven in eerdere overeenkomsten houdende verlof tot 

bouwen tussen WE ARE ONE en de provincie Antwerpen werden intussen volledig 

uitgevoerd, met uitzondering van de werken aan het zogenaamde “Nest”, waarvan 

slechts een eerste fase werd afgerond. 

 

De bouwwerken die momenteel voorliggen zijn: 

 Diverse kleine verbeteringswerken aan eerdere deelprojecten, verspreid over 

het domein 

 Renovatie Bloemenweide 

 Uitbreiding Deltatrappen 

 Renovatie Libelleneiland 

 De vernieuwde plannen voor het “Nest” 

 

De plannen voor het “Nest” in het vorige verlof tot bouwen worden geschrapt naar 

aanleiding van de vernieuwde plannen. 

 

De plannen voor deze werken vindt u in bijlage. De totale kostprijs van de werken 

wordt geraamd op 3.750.000 EUR. Deze investering zal volledig door WE ARE ONE 

gedragen worden. 

 

Overeenkomst verlof tot bouwen  
 

Voor de toelating om bovenstaande werken uit te voeren werd, zoals dit eveneens 

gebeurde bij de uitvoering van vorige werken door ID&T in De Schorre, een 

overeenkomst houdende “verlof tot bouwen” opgemaakt. Deze overeenkomst 

omvat de toelating om volgens bepaalde ontwerpplannen de werken uit te voeren 

en bevat daarnaast enkele wederzijdse verplichtingen in het kader van de 

uitvoering en verantwoordelijkheden voor de constructies. In het kort bevat de 

overeenkomst volgende bepalingen: 
 

 De eigenaar verleent aan de bouwer toelating tot het bouwen op gronden 

van de provincie Antwerpen van een aantal bouwwerken die worden 

omschreven in de ontwerpplannen van studiebureau Ars Horti van 9 maart 

2018 die digitaal in bijlage zijn toegevoegd. Volgende plannen worden aan 

de overeenkomst toegevoegd om er integraal deel van uit te maken. 

o 2018-03-09 Aanvraagdossier VTB infra fase VII – 0.0 Inplantingsplan 

o 2018-03-09 Aanvraagdossier VTB infra fase VII – 0.2.1 Verbreding 

gracht Toegang Kapelstraat 

o 2018-03-09 Aanvraagdossier VTB infra fase VII – 0.2.2 Verhogen 

trekputten  

o 2018-03-09 Aanvraagdossier VTB infra fase VII – 0.2.3 Verbreding 

gracht evenementenweide 

o 2018-03-09 Aanvraagdossier VTB infra fase VII – 0.3.1 Verbreding 

weg kajak - Braxgata 

o 2018-03-09 Aanvraagdossier VTB infra fase VII – 0.3.2 Verbreding 

gracht Vlinderplein 
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o 2018-03-09 Aanvraagdossier VTB infra fase VII – 0.4.1 Verbreding 

weg naar eiland 

o 2018-03-09 Aanvraagdossier VTB infra fase VII – 0.4.2 Aanpassing 

bocht thv strand 

o 2018-03-09 Aanvraagdossier VTB infra fase VII – 0.4.3 Aanplanting 

strand 

o 2018-03-09 Aanvraagdossier VTB infra fase VII – 0.4.4 Doorgang 

Leaf 

o 2018-03-09 Aanvraagdossier VTB infra fase VII – 0.5.1 Ophoging 

kathedraal 

o 2018-03-09 Aanvraagdossier VTB infra fase VII – 0.5.2 Opgangen 

bridgehouse 

o 2018-03-09 Aanvraagdossier VTB infra fase VII – 0.5.3 

Aanplantingen talud VIP 

o 2018-03-09 Aanvraagdossier VTB infra fase VII – 0.5.4 Zitbanken 

deltaweide 

o 2018-03-09 Aanvraagdossier VTB infra fase VII – 0.5.5 Uitbreiding 

goot deltaweide 

o 2018-03-09 Aanvraagdossier VTB infra fase VII – 0.5.7 Aanplanting 

deltaweide 

o 2018-03-09 Aanvraagdossier VTB infra fase VII – 0.6.1 Uitbreiding 

pad stapstenen 

o 2018-03-09 Aanvraagdossier VTB infra fase VII – 0.6.2 Aanplanting 

Panorama 

o 2018-03-09 Aanvraagdossier VTB infra fase VII – 4.0 Rooi-sloopplan 

Libelleneiland 

o 2018-03-09 Aanvraagdossier VTB infra fase VII – 4.1 Grondplan 

Libelleneiland 

o 2018-03-09 Aanvraagdossier VTB infra fase VII – 5.0 Rooi-sloopplan 

Deltatrappen west 

o 2018-03-09 Aanvraagdossier VTB infra fase VII – 5.1 Grondplan 

Deltatrappen west 

o 2018-03-09 Aanvraagdossier VTB infra fase VII – 5.2 Snede DD’ 

deltatrappen west 

o 2018-03-09 Aanvraagdossier VTB infra fase VII – 5.3 Snede EE’ 

deltatrappen west  

o 2018-03-09 Aanvraagdossier VTB infra fase VII – 5.4 Snede FF’ 

deltatrappen west  

o 2018-03-09 Aanvraagdossier VTB infra fase VII – 5.5 Rooi-sloopplan 

Deltatrappen oost 

o 2018-03-09 Aanvraagdossier VTB infra fase VII – 5.6 Grondplan en 

snedes deltatrappen oost 

o 2018-03-09 Aanvraagdossier VTB infra fase VII – 7.0 Rooi-sloopplan 

Bloemenweide 

o 2018-03-09 Aanvraagdossier VTB infra fase VII – 7.1 Grondplan 

Bloemenweide 

o 2018-03-09 Aanvraagdossier VTB infra fase VII – 7.2 Profielen en 

sneden Bloemenweide 

o 2018-03-09 Aanvraagdossier VTB infra fase VII – 8.0 Rooi-sloopplan 

Nest 

o 2018-03-09 Aanvraagdossier VTB infra fase VII – 8.1 Grondplan Nest 

NIV +0 
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o 2018-03-09 Aanvraagdossier VTB infra fase VII – 8.2 Grondplan Nest 

NIV +1 

o 2018-03-09 Aanvraagdossier VTB infra fase VII – 8.3 Terreinprofielen 

Nest 

o 2018-03-09 Aanvraagdossier VTB infra fase VII – 8.4 Doorsneden 

Nest 
 

 Volgende plannen aangaande het “Nest” uit het verlof tot bouwen tussen 

dezelfde partijen dd. 23 maart 2017 worden met wederzijdse toestemming 

ingetrokken: 

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

Nest_totaal 

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

Nest_niv +0 

o 2017-02-15 Aanvraagdossier VTB infra 2017 – 1.3 Grondplan 

Nest_niv +1 

o 2017-02-15 Aanvraagdossier VTB infra 2017 – 1.4 Snedes Nest 

o 2017-02-15 Aanvraagdossier VTB infra 2017 – 1.5 Rooi- en Sloopplan 

Nest 

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

Nest 

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

snedes Nest 

Deze intrekking gebeurt omwille van de vernieuwde plannen aangaande het 

“Nest” (8.0, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4), aangehecht aan huidige overeenkomst. 
 

 De bouwer verklaart uitdrukkelijk geen bouwwerken uit te voeren waarvoor 

hij geen stedenbouwkundige vergunning bekwam. 
 

 De bouwer verbindt zich ertoe de beoogde bouwwerken uit te voeren 

volgens de regels van de kunst. Indien deze niet volgens de plannen bij deze 

overeenkomst en/of volgens de regels van de kunst werden uitgevoerd 

behoudt de eigenaar het recht t.o.v. de bouwer om na de definitieve 

oplevering van de bouwwerken door de bouwer de herstelling/aanpassing 

hiervan te eisen. 
 

 Dit verlof tot bouwen geldt voor de periode van 1 mei 2018 tot 31 december 

2023. In deze periode krijgt de bouwer de beschikking over gronden om 

bovengenoemde werken te realiseren. De effectieve werkdagen die nodig 

zijn om de werken te realiseren worden vooraf met APB De Schorre 

besproken. APB De Schorre dient hiervoor specifiek goedkeuring te 

verlenen, in functie van mogelijk andere geplande activiteiten in het domein. 
 

 Deze overeenkomst neemt een einde bij de definitieve oplevering van de 

werken en kennisgeving hiervan aan de eigenaar. 
 

 De bouwer verplicht zich, vóór de aanvang van de werken, het nodige te 

doen voor het afsluiten van een “alle bouwplaatsrisicoverzekering”, teneinde 

zich tegenover de eigenaar en tegenover derden te verzekeren. 
 

 De dekking van de hierboven vermelde risico’s dient te worden verzekerd tot 

en met de definitieve oplevering van het gehele bouwwerk en kennisgeving 

hiervan aan de eigenaar. 

 Na de definitieve oplevering van de bouwwerken en de kennisgeving hiervan 

aan de eigenaar zal de eigenaar op zijn kosten de opgerichte constructies 

verzekeren. 
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 De bouwer organiseert op eenvoudig verzoek van één van de partijen een 

structureel overleg met de eigenaar waarin de voorbereiding en de 

voortgang van de werken besproken en gecontroleerd wordt. Bij dit overleg 

zijn minimum een vertegenwoordiger van WE ARE ONE, een 

vertegenwoordiger van APB De Schorre en een vertegenwoordiger van het 

departement Logistiek van de provincie Antwerpen aanwezig. 
 

 Bij het einde der werken zoals bepaald in artikel 2 wordt de eigenaar van de 

grond ook eigenaar van de bouwwerken die door de bouwer werden 

uitgevoerd. De eigenaar is hiervoor op geen enkele wijze een vergoeding 

verschuldigd aan de bouwer. De aansprakelijkheid voor de bouwwerken, zo 

ook de instandhouding en de verplichting tot onderhoud ervan, wordt op dat 

moment tevens aan de eigenaar overgedragen die hiervoor de uitsluitende 

verdere verantwoordelijkheid zal dragen. 

 

Het volledige ontwerp van overeenkomst vindt u in bijlage. 

 

De deputatie stelt voor om bijgevoegde overeenkomst houdende “verlof tot 

bouwen” en de bijhorende plannen goed te keuren. 

 

De bijlagen zijn digitaal beschikbaar. 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 5 april 2018. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 

Gelet op de vraag van WE ARE ONE om enkele permanente infrastructuurwerken 

uit te voeren in Provinciaal recreatiedomein De Schorre; 

 

Gelet op het ontwerp van overeenkomst houdende “verlof tot bouwen”; 

 

Gelet op de ontwerpplannen, opgemaakt door studiebureau Ars Horti dd. 9 maart 

2018; 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

De provincieraad van Antwerpen keurt voorgebrachte overeenkomst houdende 

“verlof tot bouwen” en bijhorende plannen goed. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

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

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

63 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

63 leden hebben ja gestemd. 
 

Goedgekeurd met 63 stemmen ja. 
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Nr. 4/6 van de agenda 

 

Vastgoed. Heist-op-den-Berg. Provinciaal groendomein 

De Averegten. Noordelijke toegangsweg. 

Ruil. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Het provinciaal groendomein De Averegten is gelegen ten noorden van de kern van 

Heist-op-den-Berg en vervult een belangrijke rol als randstedelijk groengebied. Het 

domein is openbaar toegankelijk en heeft een bovenlokaal karakter. De bezoekers 

zijn veelal afkomstig uit het verstedelijkt gebied rond Heist-op-den-Berg, maar er 

komen ook vele bezoekers uit een straal van 20 km rond het domein. 

 

De druk op het gebied is de laatste jaren sterk toegenomen. Hiermee hangt ook 

een toename van de vraag naar kwalitatieve ruimte voor zachte recreatie samen. 

 

In zitting van 16 december 2010 keurde de provincieraad de opmaak van 

provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen in het kader van de afbakening 

kleinstedelijk gebied Heist-op-den-Berg incl. Mer-screening en veiligheidsrapport 

goed. 

 

Binnen de afbakening van het kleinstedelijk gebied Heist-op-den-Berg werd ook een 

visie opgenomen voor het provinciaal domein de Averegten. 

 

Om deze visie te concretiseren waren een aantal herbestemmingen nodig. Concreet 

gaat het over de inrichting van een nieuw dienstengebouw, omzetting van recreatie 

- landbouwzone naar bos- en parkgebied en het voorzien van onthaalinfrastructuur. 

 

Om deze visie te vertalen is men gestart met de opmaak van een Provinciaal 

Ruimtelijk Uitvoeringsplan “Averegten”. 

 

Om de bereikbaarheid en uitstraling van het domein te verbeteren werden duidelijk 

herkenbare toegangspoorten voorzien met de nodige onthaalinfrastructuur en 

parkeergelegenheid. 

De hoofdpoort tot het gebied wordt voorzien in het zuiden, aansluitend op het 

stedelijk gebied. Hier bevinden zich ook de cafetaria, de speeltuin, de 

avonturenspeelplaats, de plantentuin en het nieuwe dienstgebouw met 

onthaalruimte. 

 

Het PRUP voorziet echter ook een toegangspoort met parking aan de noordzijde 

van het terrein. Deze noordelijke poort is goed bereikbaar vanaf het hoger 

wegennet en zorgt ervoor dat de woonstraten die toegang geven tot de zuidelijke 

hoofdpoort worden ontlast van bestemmingsverkeer voor De Averegten. Het 

bovenlokaal verkeer kan naar deze noordelijke parking worden afgeleid via de 

Isschotweg. De druk op de woonwijken ten zuiden van het domein zal hierdoor 

sterk verminderen, zeker tijdens de topdagen (zondagen, evenementen). 

 

Ter realisatie van dit PRUP kocht de Provincie in 2013 een hoeve met aanpalende 

gronden, de zogenaamde hoeve Serneels. 

 

De provincie moest immers met het oog op de oprichting van dit nieuwe 

dienstengebouw met bijhorende parking aan De Averegten ongeveer 5 ha 

compensatiebebossing uitvoeren. Dit zou deels op deze gronden kunnen gebeuren. 
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Tot slot zou het perceel 257 gebruikt kunnen worden voor extra bebossing 

waarvoor een subsidie kan bekomen worden van ANB voor een bedrag van 

2,50 EUR/m² oftewel 27.400,00 EUR. 

 

De opmaak van het PRUP Averegten en de daarmee gapaarde gaande 

herbestemmingen leidde echter tot veel bezwaren van omwonenden, onder meer 

van de familie Maris. 

 

De familie Maris drong aan op een overleg met de directie van de Averegten. Het 

team Vastgoed werd hier eveneens op uitgenodigd. Tijdens dit overleg bleek dat er 

wel mogelijkheden waren om tot een akkoord te komen zodoende dat de familie 

Maris de goedkeuring van het PRUP niet zou blokkeren met tal van juridische 

procedures en de Provincie zou moeten overgaan tot een onteigening. 

 

De familie Maris is immers eigenaar van veel percelen rondom de Averegten, en 

had interesse in de hoeve met gronden die de Provincie eerder van de familie 

Serneels had gekocht in het kader van de boscompensatie, zoals hier hoger 

aangehaald, zodat al snel de piste van een ruil naar voren werd geschoven. Deze 

ruil is een unieke kans en heeft een ongelofelijke meerwaarde voor het domein 

zoals blijkt uit onderstaand kaartje. Immers voor de hoeve had de Provincie geen 

bestemming en bovendien is de Averegten nu ook in het noorden één mooi geheel. 

 

Te ruilen gronden: 

 

 
 

Wat de boscompensatie betreft werd met ANB afgesproken dat deze ook 

gerealiseerd mocht worden op gronden van de heer Maris. 

 

Op 22 juni 2017 stelde uw raad het PRUP ‘Averegten’ definitief vast en na lange 

onderhandelingen werd een akkoord bekomen waarbij de heer Maris de voormalige 
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hoeve Serneels en het grootste deel van het omringende perceel 252d aankoopt, en 

op zijn beurt enkele naastliggende (delen van) percelen aan de provincie 

Antwerpen verkoopt. In totaal staat de provincie daarbij 23.295 m² grond af, en 

verwerft ze 41.287 m² grond. De provincie moet daartoe 195.693,00 EUR 

opleggen. 

 

Dit akkoord wordt thans ter goedkeuring voorgelegd. 

 

De grondprijzen zijn gebaseerd op 2 schattingsverslagen (van landmeter-expert 

Koen Vaes en van landmeter-expert Maurice De Hoef) waarvan de gemiddelde 

schattingsprijs werd genomen; dit op expliciete vraag van de eigenaar, die anders 

niet wenste te onderhandelen 

De provinciale eigendommen - 23.295 m² gelegen in recreatiegebied - werden 

aldus geschat op 370.000,00 EUR of 15,88 EUR/m². De eigendommen van de heer 

Maris werden geschat op 529.950,00 EUR of 15,00 EUR/m² (voor 35.330 m² 

recreatiegebied) en op 35.743,00 EUR of 6,00 EUR/m² (voor 5.957 m² agrarisch 

gebied), hetzij samen 535.693,00 EUR. 

 

Met de heer Maris werden een aantal bijzondere voorwaarden afgesproken die - 

met uitzondering van voorwaarden 2, 3 en 8 (omdat er bij het verlijden van de akte 

al aan voldaan zal zijn) - in de akte opgenomen zullen worden: 

 1) De provincie Antwerpen staat in voor de betaling van alle akte- en 

meetkosten. 

 2) De ruil gebeurt volgens de onder artikel 1 vermelde bedragen. Eventuele 

afwijkingen in de oppervlaktes die na opmeting bekend worden, geven geen 

aanleiding tot een herberekening van de afgesproken prijs. De prijs wordt met 

andere woorden forfaitair vastgelegd. 

 3) De provincie Antwerpen maakt een opmetingsplan op waarin de in de ruil 

betrokken percelen worden opgenomen. De exacte grenzen zijn afhankelijk 

van de bevindingen van de provinciale landmeter-expert. In het plan in 

bijlage wordt de nieuwe grens tussen de eigendommen van de provincie en de 

heer Maris bepaald door middel van de punten A, B en C. De lijn tussen deze 

punten zal de nieuwe grens vormen. Deze grenslijnen dienen nog verlengd te 

worden tot op de bestaande begrenzing van de percelen. 

 4) De provincie Antwerpen plaatst een nieuwe manshoge draadafsluiting tussen 

de punten A en B. Indien de provincie perceel 264a verwerft, dan zal een 

manshoge draadafsluiting geplaatst worden tussen punt A en de rooilijn op de 

Isschotweg. Als de parking wordt aangelegd, dan zal een groenscherm 

voorzien worden van minimaal 10 meter om inkijk onmogelijk te maken. 

 5) Het toegangspad dat wandelaars de kans moet geven het groendomein te 

bereiken wordt op minimaal 20 meter van de nieuwe perceelsgrens 

aangelegd. Tevens plant de provincie een dicht groenscherm van streekeigen 

struiken en bomen aan in deze zone van 20 meter zodat er vanuit het 

wandelpad geen inkijk mogelijk is. De provincie Antwerpen zal op de percelen 

die ze verwerft de komende 30 jaar geen constructies optrekken, met 

uitzondering van een klein gebouw voor sanitair op de nog aan te leggen 

parking, zijnde perceel 264a. Deze constructie heeft een oppervlakte van 

ongeveer 30 m². De aanleg van een parking wordt wel toegestaan. 

 6) De provincie Antwerpen zal de percelen eigendom van de heer Maris en 

kadastraal gekend als Heist-op-den-Berg, 2de afdeling, sectie C, nummers 

261c/deel, 260/deel, 259a/deel, 254h2 en 252d/deel niet onteigenen. 

 7) De percelen kadastraal gekend als Heist-op-den-Berg, 2de afdeling, sectie C, 

nummers 261c/deel, 260/deel, 259a/deel en 254h2 blijven toegankelijk. 
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Hiertoe wordt een recht van overgang voorzien op de nog aan te leggen 

parking indien perceel 264a verworven kan worden. De provincie Antwerpen 

is akkoord dat de hoeve Serneels herbouwd kan worden op een andere plaats, 

zoals dit ook voorzien is in het voorlopig goedgekeurd PRUP. De concrete 

beoordeling van de aanvraag tot herbouwen moet op het moment van de 

aanvraag uiteraard beoordeeld worden door de gemeente Heist-op-den-Berg. 

 8) Partijen komen expliciet overeen dat het genot overgaat naar de verkrijgende 

partijen op het ogenblik dat de provincieraad deze ruil goedkeurt. 

 9) Eventuele verschuldigde registratierechten worden gedragen door de 

provincie Antwerpen. 

 

De bodemattesten zijn blanco. 

 

De bijlagen zijn digitaal beschikbaar. 

 

Krediet is voorzien in het budget. 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 12 april 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op het PRUP ‘Averegten’, definitief vastgesteld door de provincieraad op 

22 juni 2017; 

 

Overwegend dat voor de aanleg van deze toegangsweg en parking een aantal 

grondaankopen nodig zijn; 

 

Gelet op het ‘aanbod van ruiling’; 

 

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 

voor de aanleg van een noordelijke toegangsweg naar het provinciaal groendomein 

De Averegten in Hallaar, Heist-op-den-Berg, wordt machtiging verleend tot: 

 - de verkoop door de provincie Antwerpen van de hoeve Serneels met bijhorende 

grond, kadastraal gekend als Heist-op-den-Berg, 4de afdeling, sectie C, 

nummer 252d/deel, met een benaderende oppervlakte van 23.295 m² aan de 

heer Peter Maris tegen een bedrag van 370.000,00 EUR; 

 - de aankoop van de percelen kadastraal gekend als Heist-op-den-Berg, 4de 

afdeling, sectie C, nummers 261b/deel, 260/deel, 259a/deel, 258a, 308a, 305 

en 304, met een gezamenlijke benaderende oppervlakte van 41.287 m², van 

de heer Peter Maris tegen een bedrag van 565.693,00 EUR; 

volgens de bij het aanbod van ruiling bijgevoegde schets met de nieuwe grens 

tussen de eigendommen ‘Maris’ en Provincie’, nog door de provinciale landmeter-

expert uit te werken tot een geprekadastreerd opmetingsplan. 
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Artikel 2: 

De Provincieraad keurt volgende bijzondere voorwaarden goed die in de akte 

opgenomen zullen worden: 

 - De provincie Antwerpen staat in voor de betaling van alle akte- en meetkosten. 

 - De provincie Antwerpen plaatst een nieuwe manshoge draadafsluiting tussen 

de punten A en B. Indien de provincie perceel 264a verwerft, dan zal een 

manshoge draadafsluiting geplaatst worden tussen punt A en de rooilijn op de 

Isschotweg. Als de parking wordt aangelegd, dan zal een groenscherm voorzien 

worden van minimaal 10 meter om inkijk onmogelijk te maken. 

 - Het toegangspad dat wandelaars de kans moet geven het groendomein te 

bereiken wordt op minimaal 20 meter van de nieuwe perceelsgrens aangelegd. 

Tevens plant de provincie een dicht groenscherm van streekeigen struiken en 

bomen aan in deze zone van 20 meter zodat er vanuit het wandelpad geen 

inkijk mogelijk is. De provincie Antwerpen zal op de percelen die ze verwerft de 

komende 30 jaar geen constructies optrekken, met uitzondering van een klein 

gebouw voor sanitair op de nog aan te leggen parking, zijnde perceel 264a. 

Deze constructie heeft een oppervlakte van ongeveer 30 m². De aanleg van 

een parking wordt wel toegestaan. 

 - De provincie Antwerpen zal de percelen eigendom van de heer Maris en 

kadastraal gekend als Heist-op-den-Berg, 2de afdeling, sectie C, nummers 

261c/deel, 260/deel, 259a/deel, 254h2 en 252d/deel niet onteigenen. 

 - De percelen kadastraal gekend als Heist-op-den-Berg, 2de afdeling, sectie C, 

nummers 261c/deel, 260/deel, 259a/deel en 254h2 blijven toegankelijk. 

Hiertoe wordt een recht van overgang voorzien op de nog aan te leggen 

parking indien perceel 264a verworven kan worden. De provincie Antwerpen is 

akkoord dat de hoeve Serneels herbouwd kan worden op een andere plaats, 

zoals dit ook voorzien is in het voorlopig goedgekeurd PRUP. De concrete 

beoordeling van de aanvraag tot herbouwen moet op het moment van de 

aanvraag uiteraard beoordeeld worden door de gemeente Heist-op-den-Berg. 

 - Eventuele verschuldigde registratierechten worden gedragen door 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. 

64 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

64 leden hebben ja gestemd. 
 

Goedgekeurd met 64 stemmen ja. 

 

 

VOORZITTER.- Ik stel voor de agendapunten 4/7 tot en met 4/9 met één stemming af te 

handelen. De raad stemt ermee in. 
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Nr. 4/7 van de agenda 

 

Vastgoed. Geel en Mol.  Fietsostrade Herentals-Balen – 

fase 2 - deelprojecten 11 en 12. 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 oorspronkelijke 

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. 

Deelprojecten 11 en 12 (Geel/Mol) betreffen deels gewijzigde en deels bijkomende 

innemingen. 

 

In zitting van 22 februari 2018 keurde de provincieraad de nieuwe 

onteigeningsplannen voorlopig goed, op basis waarvan reeds voor een aantal 

innemingen akkoorden werden bekomen van de eigenaars. Thans legt het 

departement Logistiek een nieuwe reeks bekomen verkoopbeloften voor volgende 

innemingen voor: 

 

Inneming 11.26.2 van Robby Vangheel, zijnde 57m² uit het perceel ten kadaster 

gekend Geel, 1ste afdeling, sectie I, nummer 35B tegen de totale som van 

16.239,59EUR, alle vergoedingen inbegrepen. 

 

In de onteigeningsstaat werd de vergoeding geraamd op 11.967,99 EUR. In die 

onteigeningsstaat werd de verplaatsing van de op de inneming aanwezig zijnde 

toegangspoort geraamd op 500,00EUR. Dit bedrag werd opgetrokken naar 

1.161,60 EUR (incl. BTW), conform de door Robby Vangheel bekomen offerte. 

Tevens werd een vergoeding van 3.610,00 EUR toegekend voor de aanleg van een 

nieuwe oprit vanaf de verplaatste toegangspoort. 

 

Als praktische afspraak werd in de verkoopbelofte opgenomen: “De eigenaar 

verwijdert zelf de afsluiting en de poort. De eigenaar zaagt de bomen af, stronken 

worden verwijderd door de aannemer.” 
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Innemingen 12.15.1 en 12.17.1 van Greta Luyckx, zijnde: 

 183m² uit het perceel ten kadaster gekend Mol, 3de afdeling, sectie E, 

nummer 1995D (inneming 12.15.1) 

 95m² uit het perceel ten kadaster gekend Mol, 3de afdeling, sectie E, 

nummer 2000A (inneming 12.17.1) 

Tegen de totale som van 2.000,00 EUR, alle vergoedingen inbegrepen. 

 

In de onteigeningsstaat werd de vergoeding geraamd op 1.980,76 EUR. Er werd 

nog een kleine bijkomende vergoeding toegekend voor opgeschoten hout. 

 

Inneming 12.24.1 van de gewezen echtgenoten Van Hees-Janssens, zijnde 167m² 

uit het perceel ten kadaster gekend Mol, 3de afdeling, sectie E, nummer 2015C, 

tegen de totale som van 2.368,62 EUR, alle vergoedingen inbegrepen. 

 

In de onteigeningsstaat werd de vergoeding geraamd op 903,62 EUR. De 

vergoeding voor de bomen, waarvoor aanvankelijk verkeerdelijk een kleinere 

oppervlakte aan beplanting in aanmerking werd genomen, werd opgetrokken van 

340,00 EUR naar 1.805,00 EUR. 

 

Als praktische afspraak werd in de verkoopbelofte opgenomen: “De eigenaars 

kappen zelf het hout; boomstronken te verwijderen door de aannemer van de 

provincie.” 

 

De bodemattesten zijn blanco. 

 

De bijlagen zijn digitaal beschikbaar. 

 

Krediet is voorzien in het budget van 2018. 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 5 april 2018.  

 

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 11.26.2 van Robby Vangheel, zijnde 57m² uit het perceel ten kadaster 

gekend Geel, 1ste afdeling, sectie I, nummer 35B tegen de totale som van 

16.239,59EUR, alle vergoedingen inbegrepen. 

Innemingen 12.15.1 en 12.17.1 van Greta Luyckx, zijnde: 

 183m² uit het perceel ten kadaster gekend Mol, 3de afdeling, sectie E, 

nummer 1995D (inneming 12.15.1) 
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 95m² uit het perceel ten kadaster gekend Mol, 3de afdeling, sectie E, 

nummer 2000A (inneming 12.17.1) 

Tegen de totale som van 2.000,00 EUR, alle vergoedingen inbegrepen. 

Inneming 12.24.1 van de gewezen echtgenoten Van Hees-Janssens, zijnde 167m² 

uit het perceel ten kadaster gekend Mol, 3de afdeling, sectie E, nummer 2015C, 

tegen de totale som van 2.368,62 EUR, alle vergoedingen inbegrepen. 

 

Artikel 2: 

De ¨Provincieraad keurt volgende bijzondere voorwaarden goed: 

 Voor inneming 11.26.2 wordt volgende praktische afspraak opgenomen:  

“De eigenaar verwijdert zelf de afsluiting en de poort. De eigenaar zaagt de 

bomen af, stronken worden verwijderd door de aannemer.” 

 Voor inneming 12.24.1 wordt volgende praktische afspraak opgenomen:  

“De eigenaars kappen zelf het hout; boomstronken te verwijderen door de 

aannemer van de provincie.” 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

 

Nr. 4/8 van de agenda 

 

Vastgoed. Fietsostrade Herentals-Balen. Fase 2. 

Deelproject 8 (cluster 2). Eerste reeks aankopen. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Op 22 februari 2018 keurde de provincieraad het voorlopige onteigeningsplan 

‘IN20201F’ van 4 oktober 2017 van Studiebureau Tractebel Engineering goed. 

 

In zitting van 27 juli 2017 hechtte de deputatie om redenen van hoogdringendheid 

(aan de uitbetaling van de EFRO-subsidie is een deadline verbonden) reeds 

goedkeuring aan de onteigeningsstaten en gaf het team Vastgoed opdracht op 

basis daarvan minnelijke onderhandelingen aan te vatten met de eigenaars. 

 

Thans kan een eerste reeks van 3 verkoopbeloften, voor in totaal 5 innemingen, ter 

goedkeuring voorgelegd worden. 

 

Het betreft volgende innemingen: 

 - Inneming 8.2 (Christel Dams) 

 - Innemingen 8.3, 8.4 en 8.5 (Dams-Huysmans) 

 - Inneming 8.8 (Van Hoof-Luyten) 

 

Volgens het schattingsverslag van landmeter-expert Stef Geukens van 26 juni 2017 

zijn alle innemingen gelegen in agrarisch gebied in gebruik als achtertuin (8.2, 8.3, 

8.4 en 8.5) en in woongebied (8.8). 

 

Boven de grondwaarde bekomen de verkopers nog de bij de onteigening 

gebruikelijke wederbeleggingsvergoeding en wachtintrest, en een vergoeding voor 

opstanden (zoals afsluitingen, beplantingen, ….). 

 

Omdat het restperceel van inneming 8.8 na grondinname onvoldoende groot was 

om op zichzelf te kunnen blijven bestaan, diende het perceel in zijn totaliteit 
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aangekocht te worden. Dit was zo reeds begroot en goedgekeurd door de 

deputatie. 

 

Volgende praktische afspraken werden gemaakt: 

 - Met mevrouw Christel Dams (inneming 8.2): 

 - De aannemer zorgt voor de verwijdering van de opstanden. 

 - De provincie verwittigt minstens 2 maanden op voorhand wanneer de 

werken zullen aanvangen. 

 - De provincie egaliseert een deel van de tuin (volgens plan) zodanig dat een 

goede afwatering verzekerd is. 

 - Met de heer en mevrouw Dams-Huysmans (innemingen 8.3, 8.4 en 8.5): 

 - De aannemer van de provincie mag de grond opgenomen in innemingen 

8.4.1 en 8.5.1 gebruiken zonder verdere vergoeding. Na de werken laat de 

aannemer deze grondstroken netjes en onvervuild achter, klaar om te 

beplanten (losse grond). 

 - De eigenaars staan zelf in voor de heraanleg van deze stroken na afloop 

van de werken. 

 

De bodemattesten zijn blanco. 

 

De bijlagen zijn digitaal beschikbaar. 

 

Krediet is voorzien in het budget. 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 12 april 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Overwegende dat voor de aanleg van de fietsostrade Herentals-Balen een aantal 

grondverwervingen nodig zijn; 

 

Gelet op het onteigeningsplan ‘fietsostrade spoorlijn 15 - deelproject 8’ voor de 

aanleg van de fietsostrade Herentals-Balen; 

 

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: 

Enig artikel: 

Onder verklaring dat de verwerving gebeurt voor openbaar nut, met name voor de 

aanleg van een fietsostrade langs spoorlijn 15 tussen Herentals en Balen, wordt 

machtiging gegeven tot de aankoop van de hiernavolgende innemingen van het 

onteigeningsplan ‘Fietsostrade spoorlijn 15, deelproject 8, plannummer IN20201F’ 

van 4 oktober 2017: 
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 - Inneming 8.2, ten kadaster gekend als Geel, vierde afdeling, sectie E, nummer 

478e/deel, 280 m² groot en eigendom van mevrouw Christel Dams, tegen de 

prijs van 34.585,00 EUR, alle vergoedingen inbegrepen. 

 

 - Innemingen 8.3, 8.4 en 8.5, ten kadaster gekend als Geel, vierde afdeling, 

sectie E, nummers 475b/deel, 474b/deel en 473e/deel, samen 727 m² groot en 

eigendom van de heer en mevrouw Dams-Huysmans, tegen de prijs van 

90.829,11 EUR, alle vergoedingen inbegrepen. 

 

 - Inneming 8.8, ten kadaster gekend als Geel, vierde afdeling, sectie E, nummer 

470n/deel, 582 m² groot en eigendom van de heer en mevrouw Van Hoof-

Luyten, tegen de prijs van 114.812,93 EUR, alle vergoedingen inbegrepen. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

 

Nr. 4/9 van de agenda 

 

Vastgoed. Fietsostrade Herentals-Balen. 

Deelprojecten 1-2-3-4 (cluster 1) en 13-14-15-16 (cluster 2). 

Vijfde reeks aankopen (deelprojecten 4 in Olen en 14 in Balen). 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Op 25 september 2014 hechtte de provincieraad voorlopige goedkeuring aan de 

onteigeningsplannen van cluster 2 voor de aanleg van de fietsostrade Herentals-

Balen. De grondverwervingen werden reeds aangevat. 

 

Studiebureau Tractebel Engineering heeft in augustus 2017 de onteigeningsplannen 

aangeleverd voor de grondverwervingen van clusters 1 (in Herentals en Olen) en 

3 (in Mol en Balen). 

De onteigeningsplannen werden opgemaakt door en onder de verantwoordelijkheid 

van landmeter-expert Stijn Van Maelsaeke (Teccon), beëdigd voor de Rechtbank 

van Eerste Aanleg te Gent (LAN-nr. 051169). 

 

In totaal betreft het 113 grondinnemingen, waarvan 16 in Herentals, 48 in Olen, 

14 in Mol en 35 in Balen: 

 

Cluster 1 

Deelproject 1 (2 plannen; Herentals, 1 inneming) 

Deelproject 2 (2 plannen; Herentals, 10 innemingen) 

Deelproject 3 (3 plannen; Herentals, 5 innemingen en Olen, 13 innemingen) 

Deelproject 4 (3 plannen; Olen, 35 innemingen) 

 

Cluster 3 

Deelproject 13 (3 plannen; Mol, 14 innemingen en Balen, 3 innemingen) 

Deelproject 14 (3 plannen; Balen 24 innemingen) 

Deelproject 15 (1 plan; Balen, 1 inneming) 

Deelproject 16 (2 plannen; Balen, 7 innemingen) 
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Ingevolge de inwerkingtreding van het nieuwe Onteigeningsdecreet op 1 januari 

2018 werden de onteigeningsplannen goedgekeurd in de provincieraad van 

22 februari 2018. 

 

Teneinde de minnelijke onderhandelingen te kunnen opstarten en zo weinig 

mogelijk tijd te verliezen heeft de deputatie echter op 12 oktober 2017 het team 

Vastgoed al opdracht gegeven om op basis van de inmiddels goedgekeurde 

onteigeningsplannen en de bijhorende onteigeningsstaten minnelijke 

onderhandelingen aan te vatten met de eigenaars. 

 

Thans kan een vijfde reeks van 5 verkoopbeloften aan de provincieraad worden 

voorgelegd. 

 

Het betreft volgende innemingen: 

 

Cluster 1 

Deelproject 4 

 - Inneming 4.9 in Olen (consorten Jacobs) 

 

Cluster 3 

Deelproject 14 

 - Inneming 14.3 in Balen (consorten Mallants) 

 - Inneming 14.4 in Balen (Mallants-Meynen) 

 - Innemingen 14.6 en 14.8 in Balen (Mallants-Vanbroekhoven) 

 - Innemingen 14.19 en 14.20 in Balen (Louis Maes) 

 

De innemingen zijn gelegen in agrarisch gebied (4.9), in natuurgebied (14.3, 14.4, 

14.6 en 14.8) en in woonuitbreidingsgebied in gebruik als weiland en voortuin 

(14.19 en 14.20). Omdat het perceel van inneming 14.4 bebouwd is met een 

zonevreemde woning kan dit perceel beschouwd worden als een ‘minderwaardige’ 

bouwgrond; vandaar dat de schatter hieraan een grondprijs van 80,00 EUR/m² 

toekent. 

 

Boven de grondwaarde bekomen de verkopers nog de bij de onteigening 

gebruikelijke wederbeleggingsvergoeding en wachtintrest, en een vergoeding voor 

opstanden (zoals afsluitingen, beplantingen, ….). 

Alle vergoedingen zijn overeenkomstig de bedragen in de onteigeningsstaten. 

 

Met de pachter van inneming 4.9, de heer Marcel Pauwels, werd op 22 december 

2017 een pachtverbrekingsvergoeding overeengekomen ten bedrage van 

824,00 EUR. 

 

Tevens worden 4 aanvullingen op verkoopbeloften voorgelegd die reeds op 

13 december 2017 en 25 januari 2018 door de provincieraad werden goedgekeurd. 

Op twee van de voorgelegde plannen (deelproject 4, nummers IN20209C en 

IN20210F) heeft het team Vastgoed een materiële vergissing van het studiebureau 

vastgesteld: de bestemming van de gronden werd weergegeven volgens het 

gewestplan, terwijl in 2012 nog een GRUP van de gemeente Olen werd 

goedgekeurd dat hierin wijzigingen aanbracht. Deze materiële vergissing brengt 

met zich mee dat enkele eigenaars recht hebben op een hogere vergoeding. Het 

betreft volgende innemingen: 
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Cluster 1 

Deelproject 4 

 - Inneming 4.29 in Olen (Bellens/Smolders); er wordt een extra vergoeding 

toegekend van 78,76 EUR; 

 - Inneming 4.30 in Olen (Luyten-Boeckx); er wordt een extra vergoeding 

toegekend van 68,76 EUR; 

 - Inneming 4.31 in Olen (Maria Verbiest); er wordt een extra vergoeding 

toegekend van 115,00 EUR; 

 - Innemingen 4.32, 4.33 en 4.34 in Olen (Michiels/Vannueten) er wordt een 

extra vergoeding toegekend van 197,50 EUR. 

 

De bodemattesten zijn blanco. 

 

De bijlagen zijn digitaal beschikbaar. 

 

Krediet is voorzien in het budget. 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 12 april 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Overwegende dat voor de aanleg van de fietsostrade Herentals-Balen een aantal 

grondverwervingen nodig zijn; 

 

Gelet op de onteigeningsplannen ‘fietsostrade spoorlijn 15 - deelprojecten 1-2-3-4 

(cluster 1) en 13-14-15-16 (cluster 3)’ voor de aanleg van de fietsostrade 

Herentals-Balen; 

 

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 verwerving gebeurt voor openbaar nut, met name voor de 

aanleg van een fietsostrade langs spoorlijn 15 tussen Herentals en Balen, wordt 

machtiging gegeven tot de aankoop van de hierna volgende innemingen van de 

onteigeningsplannen ‘Fietsostrade spoorlijn 15, deelproject 4, plannummers 

IN20208C, IN20209C en IN20210F’ en ‘Fietsostrade spoorlijn 15, deelproject 14, 

plannummers IN20204C en IN20206D’: 

 

 - Inneming 4.9, ten kadaster gekend als Olen, enige afdeling, sectie C, nummer 

24c/deel, 824 m² groot en eigendom van de consorten Jacobs, tegen de prijs 

van 4.404,33 EUR, alle vergoedingen inbegrepen. 
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 - Inneming 14.3, ten kadaster gekend als Balen, 1ste afdeling, sectie A, nummer 

1.635r/deel, 2 m² groot en eigendom van de consorten Mallants, tegen de prijs 

van 5,00 EUR, alle vergoedingen inbegrepen. 

 

 - Inneming 14.4, ten kadaster gekend als Balen, 1ste afdeling, sectie A, nummer 

1.635h/deel, 1 m² groot en eigendom van de heer en mevrouw Mallants-

Meynen, tegen de prijs van 592,80 EUR, alle vergoedingen inbegrepen. 

 

 - Innemingen 14.6 en 14.8, ten kadaster gekend als Balen, 1ste afdeling, sectie 

A, nummers 1.635s/deel en 1.423a/deel, samen 508 m² groot en eigendom 

van de heer en mevrouw Mallants-Vanbroekhoven, tegen de prijs van 

2.831,99 EUR, alle vergoedingen inbegrepen. 

 

 - Innemingen 14.19 en 14.20, ten kadaster gekend als Balen, 1ste afdeling, 

sectie A, nummers 1.187c/deel en 1.349c/deel, samen 530 m² groot en 

eigendom van de heer Louis Maes, tegen de prijs van 17.996,76 EUR, alle 

vergoedingen inbegrepen. 

 

Artikel 2: 

 - De vergoeding zoals goedgekeurd door de provincieraad op 13 december 2017 

voor inneming 4.29, ten kadaster gekend als Olen, enige afdeling, sectie C, 

nummer 137g3/deel, 63 m² groot en eigendom van mevrouw Emilienne Bellens 

en de heer Alfons Smolders, wordt verhoogd met 78,76 EUR, alle vergoedingen 

inbegrepen. 

 

 - De vergoeding zoals goedgekeurd door de provincieraad op 25 januari 2018 

voor inneming 4.30, ten kadaster gekend als Olen, enige afdeling, sectie C, 

nummer 132k/deel, 55 m² groot en eigendom van de heer en mevrouw 

Luyten-Boeckx, wordt verhoogd met 68,76 EUR, alle vergoedingen inbegrepen. 

 

 - De vergoeding zoals goedgekeurd door de provincieraad op 25 januari 2018 

voor inneming 4.31, ten kadaster gekend als Olen, enige afdeling, sectie C, 

nummer 132l/deel, 92 m² groot en eigendom van mevrouw Maria Verbiest, 

wordt verhoogd met 115,00 EUR, alle vergoedingen inbegrepen. 

 

 - De vergoeding zoals goedgekeurd door de provincieraad op 25 januari 2018 

voor innemingen 4.32, 4.33 en 4.34, ten kadaster gekend als Olen, enige 

afdeling, sectie C, nummers 131c/deel, 130c/deel en 129a/deel, samen 158 m² 

groot en eigendom van de consorten Michiels/Vannueten, wordt verhoogd met 

197,50 EUR, alle vergoedingen inbegrepen. 

 

Artikel 3: 

Aan de heer Marcel Pauwels uit Olen wordt een vergoeding betaald ten bedrage van 

824,00 EUR voor het verbreken van de pacht op 824 m² van het perceel ten 

kadaster gekend als Olen, enige afdeling, sectie C, nummer 24c. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

Dan leg ik de punten 4/7 tot en met 4/9 samen voor ter stemming en de stemming is 

geopend. 
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Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

63 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

63 leden hebben ja gestemd. 
 

De agendapunten 4/7, 4/8 en 4/9 worden samen ter goedkeuring voorgelegd. 

Goedgekeurd met 63 stemmen ja. 
 

 

Nr. 4/10 van de agenda 

 

Vastgoed. Turnhout. Campus Blairon. 

Verkoop Cachotgebouw aan de stad Turnhout. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

Op 26 mei 2016 verleende de provincieraad machtiging tot de verkoop van het 

Cachotgebouw op de Campus Blairon in Turnhout tegen minimaal de schattingsprijs 

van 105.000,00 EUR. 

Het team Vastgoed werd tevens gemachtigd om het pand eerst onderhands tegen 

de schattingsprijs te koop aan te bieden aan de stad Turnhout, en het pas bij 

gebrek aan interesse vanwege de stad te koop aan te bieden via Covast. 

 

De stad Turnhout liet weten onvoldoende middelen te hebben, en bezorgde het 

team een visienota over de herbestemming van het gebouw, waarin tevens 

gevraagd werd het aan de stad in erfpacht te geven voor een jaarlijkse canon van 

1,00 EUR. 

 

De stad wenst in het Cachotgebouw een permanente expo in te richten over het 

militaire verleden van Turnhout en van de Blaironkazerne in het bijzonder: 

 

“De kazerne Majoor Blairon heeft zijn militaire functie al langer verloren, maar de 

herinnering aan het 'Opleidingscentrum Nr. 3' van de Landmacht is nog erg 

levendig in heel het land. Tussen 1946 en 1994 kregen meer dan 

700.000 Belgische jonge mannen hier hun opleiding. 400.000 ervan zijn nog steeds 

in leven.  

Zes tijdelijke tentoonstellingen, georganiseerd door de vereniging 'OCNr3' waren 

een groot succes en lokten duizenden bezoekers uit heel het land. 

De stad onderzoekt al een tijdje verschillende pistes om een permanente 

tentoonstelling in te richten over de Turnhoutse kazerne. Die zou de geschiedenis 

van de kazerne kunnen belichten met accent op de dienstplicht. De digitale 

archieven van het OCNr3 kunnen er worden geraadpleegd. Het zou een perfecte 

uitvalsbasis zijn naar waardevolle militaire domeinen zoals het Vliegveld Weelde 

(deels op grondgebied Turnhout), het kamp Tielenheide of de FRAC. 

De ideale plek om deze permanente expo in te richten is het voormalige cachot van 

de kazerne. Dat is nog in goede staat.” 

 

Uit de nota blijkt dat het budget voor deze tentoonstelling beperkt is. De 

inrichtingskosten van de permanente tentoonstelling worden geschat op 

36.000,00 EUR of op 76.000,00 EUR (scenario’s mét en zonder medewerking van 

de stadsdiensten).  
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Er is sprake van een bijdrage van 3.000,00 EUR vanwege de Erfgoedcel 

Noorderkempen, van crowdfunding ten belope van 25.000,00 EUR, en van een 

eenmalige tussenkomst vanwege de stad Turnhout, zonder dat op dat laatste een 

bedrag geplakt wordt. 

De tentoonstelling zou voor het grootste deel bestaan uit ‘gerecycleerde’ elementen 

van andere tentoonstellingen en uit bruiklenen of schenkingen van andere musea 

en verenigingen alsook van privépersonen, en uit archiefstukken van de stad. 

Het project zou mits de nodige begeleiding en coaching ook moeten draaien op 

vrijwilligers; er is geen marge om betaald personeel aan te werven of 

stadspersoneel permanent ter beschikking te stellen. 

 

De deputatie is niet ingegaan op deze vraag tot inerfpachtgeving en Covast kreeg 

opdracht om het gebouw te verkopen. 

 

Met brief van 5 maart 2018 heeft de stad Turnhout alsnog een bod gedaan op het 

Cachotgebouw met de opzet om er een verdere culturele invulling aan te geven, 

gelinkt aan de site in zijn totaliteit. Het team Vastgoed veronderstelt dat deze 

invulling het eerder vernoemde tentoonstellingsproject betreft. Dit bod van het 

college van burgemeester en schepenen bedraagt 50.000,00 EUR, onder 

voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad. 

 

Voorgesteld wordt om op dit onderhandse bod in te gaan: 

Het Cachotgebouw maakt historisch en esthetisch deel uit van de Campus Blairon, 

die voor de rest een openbare functie heeft. In die optiek wordt het gebouwtje best 

verkocht aan een openbare of overheidsinstelling zoals het stadsbestuur. De 

publieke bestemming die de stad Turnhout aan het Cachotgebouw wil geven strookt 

met de oorspronkelijke bestemming van de site, en het gebouw is er ideaal voor 

gelegen. 

Volgens Covast gaat het trouwens om een moeilijk te verkopen gebouw, en men 

vond bovendien de schattingsprijs erg hoog; het is onzeker of er een hogere prijs 

voor bekomen kan worden dan het bod van de stad. In die omstandigheden kan 

een onderhandse verkoop tussen twee overheden met als doel een culturele 

invulling van het gebouw verdedigd worden. 

 

De bijlagen zijn digitaal beschikbaar. 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 5 april 2018.  

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Overwegende dat het cachotgebouw op de Campus Blairon in Turnhout geen nut 

meer heeft voor de provincie Antwerpen; 

 

Gelet op de visienota van de stad Turnhout; 

 

Gelet op het bod van de stad Turnhout; 

 

Gelet op de schatting; 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 

 

Gelet op het bodemattest; 
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Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

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

machtiging verleend tot de verkoop van het Cachotgebouw op de Campus Blairon in 

Turnhout, ten kadaster gekend als Turnhout, 3de afdeling, sectie O, nummer 

372w2, 119 m² groot volgens kadaster, aan de stad Turnhout tegen de prijs van 

50.000,00 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. 

64 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

64 leden hebben ja gestemd. 
 

Goedgekeurd met 64 stemmen ja. 
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5. Onderwijs 

 

Nr. 5/1 van de agenda 

 

Provinciale overheidsopdrachten. Provinciedecreet art. 43 §2 11. 

Opdracht totaalrealisatie Suske en Wiske – Kindermuseum. 

Plaatsen opdracht, plaatsingswijze, selectieleidraad, 

bestek. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Voorwerp van de beslissing 

Het Suske en Wiske Kindermuseum (PSWK) stelt voor om een overheidsopdracht 

via een mededingingsprocedure in de markt te zetten in verband met het onthaal, 

de introzone, de expozone, de tekenkamer en de tentoonstellingsonderdelen voor 

het nieuwe interactief museumparcours. Op dit moment wordt de principiële 

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

selectieleidraad en het bestek voorgelegd. 

 

Voorgeschiedenis en beleidscontext 

Het huidige parcours van het Suske en Wiske Kindermuseum is toe aan 

vernieuwing. In de eerste plaats door de fysieke slijtage van het materiaal na 

gebruik door meer dan 70.000 bezoekers. Ook het IT-materiaal is na zes jaar 

dagelijks intensief gebruik echt wel op. Ten slotte evolueert de belevingswereld van 

de hoofddoelgroep erg snel. Zij leren en beleven nu anders dan 5 jaar geleden. 

 

In de eerste plaats is er dus behoefte aan een vernieuwd museumparcours dat 

afgestemd is op de noden van klasgroepen uit de tweede en derde graad lager 

onderwijs. Daarnaast moet het ook gebruikt kunnen worden door particuliere 

bezoekers met of zonder kinderen. Na de vernieuwing zou er ook een nieuw aanbod 

moeten komen voor bezoekers die niet zozeer het interactieve parcours willen 

doen, maar eerder op zoek zijn naar een klassiek museum rond Willy Vandersteen. 

 

Het ontwerp van de conceptuele en visuele uitwerking van het onthaal, de 

introzone, de expozone, het interactief museumparcours en de tekenkamer in het 

Suske en Wiske-Kindermuseum is in handen van ontwerpbureau Pronk; de gunning 

hiervan werd door de deputatie goedgekeurd op 8 februari 2018. Om het ontwerp 

dat wordt ontwikkeld door Pronk om te zetten tot een effectieve totaalrealisatie is 

PSWK nu op zoek naar een ‘decorbouwer’ in de ruimste zin van het woord. 

 

De (raam)overeenkomst die hiervoor zal worden afgesloten omvat onder andere de 

uitwerking en levering van: 

- digitale hardware voor de integratie van doe-elementen in de verschillende 

ruimtes. 

- digitale software voor multimediale toepassingen. 

- schrijnwerk: houtbouw, schrijnwerk basis tentoonstellingsonderdelen. 

- tentoonstellingsbouw/3D-productie: bouw technische en decoratieve 

tentoonstellingsonderdelen, werktuigbouwkundig. 

- De productie van grafische elementen. 

- museale verlichting in de ruimtes. 

- Coördinatie van de verschillende deelopdrachten om alle deelopdrachten 

correct op elkaar af te stemmen. 

- De productie van een nieuw onthaal. 
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Kostprijs – duur van de opdracht 

De opdracht wordt geraamd op 350.000 EUR exclusief btw voor een periode van 

24 maanden. Tijdens het schooljaar 2018-2019 sluit het PSWK de deuren voor een 

volledige vernieuwing van het onthaal én interactief museumparcours. De realisatie 

(effectieve opbouw) van de tentoonstelling wordt ter plaatse voorzien in de periode 

voorjaar 2019. 

 

Deze opdracht omvat de realisatie van de nieuwe tentoonstelling in het 

museumparcours én het onthaal van het Suske en Wiske – Kindermuseum. Ook 

latere aanpassingen en eventuele tijdelijke tentoonstellingen of evenementen 

kunnen deel uitmaken van deze opdracht.  

 

De budgetten zijn beschikbaar op verdeelsleutel 23000000/16/0750. 

 

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°. 

 

Gekozen procedure en motivering 

De plaatsing van deze overheidsopdracht gebeurt via de mededingingsprocedure 

met onderhandeling, gelet op artikel 38 § 1 van de wet van 17 juni 2016 

betreffende de overheidsopdrachten. 

 

Voor de inrichting van het nieuwe PSWK is het de bedoeling dat ontwerper en 

uitvoerder samenwerken voor het bepalen van materialen, uitvoeringswijze, enz. 

Dé manier om de werkwijze perfect af te stemmen tussen opdrachtgever, 

ontwerper en uiteindelijke opdrachtnemer is via onderhandeling. Deze werkwijze 

biedt de best mogelijke garantie om een kwalitatief museumparcours uit te bouwen 

dat beantwoordt aan de doelstelling om het erfgoed van Vandersteen op een 

educatief aantrekkelijke manier vertalen naar het doelpubliek, in samenspraak met 

ontwerper Pronk. 

 

Deze plaatsingswijze houdt in dat de procedure in twee fasen verloopt: in de eerste 

fase wordt de selectieleidraad gepubliceerd, waarna de geïnteresseerde kandidaten 

een aanvraag tot deelneming kunnen indienen. Op basis daarvan zullen minimum 3 

en maximum 6 kandidaten geselecteerd worden - aan de hand van de kwalitatieve 

selectiecriteria financiële en economische draagkracht en technische en 

beroepsbekwaamheid. 

 

In de tweede fase zullen de geselecteerde kandidaten uitgenodigd worden om op 

basis van het bestek een offerte in te dienen. De gunningscriteria richten zich op de 

prijs en de kwaliteit van de deelnemers. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 5 april 2018 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 38 §1 c) van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten; 
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Gelet op het KB van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van 

overheidsopdrachten in de klassieke sectoren; 

 

Overwegende dat het onthaal, de introzone, de expozone, de tekenkamer en de 

tentoonstellingsonderdelen voor het nieuwe interactief museumparcours in het 

Suske en Wiske Kindermuseum gerealiseerd, geleverd en geplaatst moeten 

worden; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1:  

De provincieraad keurt het plaatsen van een overheidsopdracht voor de 

totaalrealisatie van het onthaal, de introzone, de expozone, de tekenkamer en de 

tentoonstellingsonderdelen voor het nieuwe interactief museumparcours van het 

Suske en Wiske Kindermuseum goed en kiest als plaatsingswijze de 

mededingingsprocedure met onderhandeling. De provincieraad keurt de 

voorgelegde selectieleidraad goed. 

 

Artikel 2:  

De provincieraad keurt het bestek voor de onder artikel 1 geformuleerde opdracht 

goed. 

 

 

Bijlagen: 

Selectieleidraad 

Bestek 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

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

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

64 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

64 leden hebben ja gestemd. 
 

Goedgekeurd met 64 stemmen ja. 
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8. Personeel, organisatieontwikkeling en veiligheid 

 

Nr. 8/1 van de agenda 

 

Provinciepersoneel. Instemming met het bestek en 

de te voeren procedure voor het afsluiten van een polis 

gewaarborgd inkomen voor contractuelen. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Het bestuur engageerde zich in 2009 om de verschillen tussen de rechtspositie van 

contractuelen en statutairen zo klein mogelijk te houden, binnen de mogelijkheden 

van de wetgeving. 

 

Deze verschillen situeren zich in hoofdzaak op drie vlakken, met name pensioen, 

ontslag en vergoeding in geval van ziekte. 

 

- Op het vlak van pensioen voorziet het bestuur in een tweedepijlerregeling 

voor contractuele personeelsleden die na een volledige loopbaan in een 

gelijklopend pensioen als dat van een statutair ambtenaar voorziet; 

- Wat de ontslagregeling betreft bieden de meest recente evoluties de 

mogelijkheid om, na een evaluatieperiode de definitieve ‘ongeschiktheid’ van 

een statutair personeelslid vast te stellen en betrokkene met gelijke 

opzegtermijnen te ontslaan;  

- In geval van langdurige ziekte blijft een statutair personeelslid doorbetaald, 

terwijl een contractueel personeelslid terugvalt, na een maand gewaarborgd 

loon, op een uitkering van het ziektefonds die bestaat uit 60% van een 

begrensde brutowedde. 

 

Aan deze laatste onrechtvaardigheid wil het bestuur heden gedeeltelijk 

tegemoetkomen door een aanvullende verzekering gewaarborgd loon bij ziekte, 

ongeval en zwangerschap voor de contractuele personeelsleden af te sluiten. 

 

Nu de minister van pensioenen een aantal maatregelen heeft voorzien om de 

responsabiliseringsbijdrage te milderen is er wat financiële ruimte in de 

meerjarenplanning ontstaan. 

 

De jaarlijkse kostprijs voor het bestuur, inclusief haar APB’s en Evap’s wordt 

geschat op 186.000 – 204.000 EUR (waarvan 101.000 – 111.000 EUR voor de 

provincie alleen). Het jaarlijkse bedrag wordt vastgesteld op een bepaald 

percentage van de brutoloonlast zodat de kostprijs jaarlijks licht stijgt. 

 

Gezien de geschatte kostprijs voor de opdracht over 4 jaar 500.000 exclusief BTW 

benadert, is het veiligheidshalve te verkiezen dat uw raad zich uitspreekt over het 

bestek en de te volgen procedure. 

 

1) Bestek 

 

Het provinciebestuur van Antwerpen en haar APB’s /Evap’s wensen voor haar 

contractueel personeel een verzekering af te sluiten om het financieel verlies bij 

langdurige afwezigheid wegens ziekte, ongeval of zwangerschap gedeeltelijk op te 

vangen. 
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Dit gebeurt door een bijpassing van het verschil tussen 80 % van het loon en de 

uitkering van het ziekenfonds (eerste jaar 60 % bij ziekte begrensd tot een bepaald 

bedrag). 

 

De deputatie is er zich van bewust dat dit geen volledige gelijkschakeling is met de 

regeling voor de statutairen, maar streeft dit ook niet na. Een hogere dekking en 

bijgevolg een nauwere eenvormigheid tussen de statutairen en contractuelen is niet 

haalbaar vermits de verzekeringsmaatschappijen geen product aanbieden met een 

hogere tussenkomst dan 80 % en het wellicht ook niet wenselijk is dit op dit 

moment te beogen, omdat de ziekteregeling van statutaire personeelsleden onder 

druk staat. 

 

Voorwerp van deze diensten:  

Afsluiten van een verzekering gewaarborgd inkomen voor de categorie contractuele 

personeelsleden in dienst van de provincie Antwerpen of een van haar APB’s/ 

Evap’s. 

 

Doelgroep: contractuelen met een contract van onbepaalde duur of contractuelen 

met een contract van bepaalde duur of opeenvolgende contracten van bepaalde 

duur vanaf het moment dat de periode van tewerkstelling drie maanden 

overschrijdt. 

Seizoenarbeiders en jobstudenten worden niet opgenomen onder deze verzekering. 

 

Duur: De dekking geldt tot het einde van een contract. Ze geldt niet bij volledige 

schorsing wegens loopbaanonderbreking of een ander volledig verlofstelsel. Bij 

gedeeltelijke afwezigheid wegens een verlofstelsel wordt de dekking proportioneel 

verminderd op basis van het resterende maandloon. 

 

Dekking: Er wordt voorzien in een dekking voor het verschil tussen de uitkering 

van het ziekenfonds en 80 % van het normale brutoloon. 

Technisch vertaald luidt dit als volgt: de beoogde dekkingsformule is 20% W1 + 

80% W2 waarbij: 

W = 12 maal de bruto maandwedde op het moment van de start van de 

ongeschiktheid 

W1 = wedde tot het wettelijk plafond ZIV 

W2 = W - W1 

De aansluiting op W1 en W2 gebeurt op kosten van het bestuur. 

 

Wachttijd: Naargelang de formule die de maatschappij gebruikt is er een wachttijd 

van 61 kalenderdagen of twee kalendermaanden. Indien beide formules bij de 

maatschappij gebruikt kunnen worden, gaat de voorkeur uit naar een wachttijd van 

61 kalenderdagen. Ter info in deze wachttijd is de periode gewaarborgd loon 

inbegrepen.  

 

Indien beide formules bij de maatschappij gebruikt kunnen worden, gaat de 

voorkeur uit naar een wachttijd uitgedrukt in kalenderdagen. Ter informatie: in 

deze wachttijd is de periode gewaarborgd loon inbegrepen. 

 

Indien een persoon tijdens de wachttijd het werk hervat en nadien binnen de 

15 dagen hervalt wordt de lopende wachttijd verdergezet. 
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Medische formaliteiten: Bij aanvang en bij aansluiting binnen de drie maanden 

van het moment dat het recht op aansluiting ontstaat zijn er geen medische 

formaliteiten. 

 

Bij langdurige afwezigheden wordt na 1 jaar en dit cumulatief voorzien in een 

indexatie van de rente met 2 %. 

 

Voorafbestaande aandoeningen zijn gedekt behalve in geval van schade tijdens 

het eerste jaar van aansluiting. 

 

Duur dekking: tot het contract eindigt, bij pensionering en ten laatste bij het 

bereiken van de leeftijd van 65 jaar. 

 

Ingangsdatum en looptijd: De verzekering gaat in op 1 januari 2019 voor een 

periode van 4 jaar. 

 

Een individuele verderzetting na beëindiging van de tewerkstelling bij het bestuur 

moet mogelijk zijn. 

 

Gunningscriteria: 

 

Prijs :          50 % 

Dekking: 40 % 

Dienstverlening: 10 % 

 

2) Procedure 

 

Een opdracht met deze waarde dient Europees gepubliceerd te worden. 

De deputatie stelt voor om deze opdracht te plaatsen na een 

mededingingsprocedure met onderhandeling. 

 

Artikel 38 § 1 c van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten stelt dat 

een opdracht, ongeacht zijn waarde, met een mededingingsprocedure met 

onderhandeling kan geplaats worden indien de opdracht niet kan worden gegund 

zonder voorafgaande onderhandelingen wegens specifieke omstandigheden die 

verband houden met de aard, de complexiteit of de juridische en financiële 

voorwaarden of wegens de daaraan verbonden risico's. 

 

De gevraagde dienstverlening bestaat op de markt in diverse vormen. Er zijn 

dermate veel detailvariabelen mogelijk, niet alleen in dekking maar ook in 

dienstverlening dat er alleen maar met onderhandeling de juiste combinatie kan 

bepaald worden. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 12 april 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 43 §2 11° van het provinciedecreet; 

 

Overwegende dat het provinciebestuur zich in 2009 engageerde om de verschillen 

tussen de rechtspositie van contractuelen en statutairen zo klein mogelijk te 

houden, binnen de mogelijkheden van de wetgeving; dat er reeds stappen zijn 

genomen om de verschillen op pensioenvlak en ontslag te verminderen; 
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Overwegende dat de vergoeding bij langdurige ziekte nog een groot verschilpunt 

vormt; dat het verschil in verloning bij langdurige ziekte tussen statutairen en 

contractuelen verminderd kan worden door het afsluiten van een verzekering 

gewaarborgd loon (een verzekering die gedeeltelijk tussenkomt in het verschil 

tussen een volwaardig loon en de vergoeding die het ziekenfonds bij langdurige 

ziekte uitkeert); 

 

Overwegende dat het bestuur voor haarzelf, haar APB’s en haar Evap’s met ingang 

van 1 januari 2019 een verzekering wil afsluiten waarbij de vergoeding van het 

ziekenfonds wordt aangevuld tot 80 % van het volledige brutoloon; 

 

Overwegende dat voor deze dekking met een wachttermijn van 61 dagen (twee 

maanden) de kostprijs ingeschat wordt op 186.000 – 204.000 EUR (waarvan 

101.000 – 111.000 EUR voor het bestuur) per jaar; dat dit budget in de 

meerjarenplanning aanwezig is; 

 

Overwegende dat uw raad bevoegd is om te beslissen over het bestek en de te 

voeren procedure; dat het provinciebestuur voor haar APB’s en Evap’s zal optreden 

als opdrachtencentrale; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

De provincieraad van Antwerpen neemt kennis van het bestek (inclusief het 

gedeelte aanvraag voor deelneming) voor het aanbesteden van een verzekering 

gewaarborgd inkomen voor het contractueel personeel van het provinciebestuur, 

haar APB’s en Evap’s. 

 

Artikel 2: 

Goedgekeurd wordt het bestek (inclusief de aanvraag voor deelneming) in bijlage. 

 

Artikel 3: 

Beslist wordt om deze opdracht aan te besteden na een mededingingsprocedure 

met onderhandeling na Europese publicatie. 

 

Artikel 4: 

Beslist wordt dat het provinciebestuur zal optreden als opdrachtencentrale voor 

haar APB’s en Evap’s. 

 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Naert heeft het woord. 

 

Mevrouw NAERT.- Wij gaan dit punt goedkeuren, maar willen graag nog eens de aandacht 

vestigen op onze tussenkomst naar aanleiding van de begroting waar wij de statutarisering 

hebben gevraagd. Wij willen nog eens in het daglicht stellen hoe belangrijk dit is, vandaar 

deze bedenking daarbij, maar we keuren goed. Het is eigenlijk op vraag van de vakbonden 

destijds dat er nu die stappen worden gezet. Daar kunnen wij niet tegen zijn. 
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VOORZITTER.- Zijn daar nog tussenkomsten over? Geen. 
 

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

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

64 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

64 leden hebben ja gestemd. 
 

Goedgekeurd met 64 stemmen ja. 
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9. Samenleving 

 

VOORZITTER.- Ik stel voor de agendapunten 9/1 en 9/2 met één stemming af te handelen. 

De raad stemt ermee in. 
 

Nr. 9/1 van de agenda 

 

APB GKC. Budget 2018 en meerjarenplan 2019-2020. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Door uw raad werd in vergadering van 23 november 2017 de oprichting van het 

autonoom provinciebedrijf Gouverneur Kinsbergencentrum goedgekeurd. Dit 

provinciebedrijf werd met ingang van 1 januari 2018 operationeel. 

Het APB Gouverneur Kinsbergencentrum heeft tot doel om de beleidsuitvoerende 

taken van het provinciaal beleid zorgeconomie, -innovatie en –arbeidsmarkt mede 

in te vullen.  

Het centrum is een dynamisch, modern en duurzaam kennis- en expertisecentrum 

van de zorg met als prioritaire focus (thuis)zorg, voor de huidige en toekomstige 

professionals van de private en de publieke sector en op de lange termijn gericht 

naar een ruim publiek. Dit kennis- en expertisecentrum wordt uitgebouwd in nauwe 

samenwerking met diverse partners.  

Artikel 7 van de beheersovereenkomst bepaalt dat de deputatie jaarlijks aan de 

provincieraad volgende documenten m.b.t. het budget ter goedkeuring voorlegt: 

 

 Het meerjarenplan van het APB met doelstellingen en actieplannen 

 Het budget van het APB met de acties ter uitwerking van de 

doelstellingen en actieplannen 

 Het organogram van het APB vindt u terug bij de budgettoelichting 

op het intranet 

 

Het budget bevat op het niveau van de acties indicatoren en streefwaarden om de 

realisatiegraad op te volgen. 

In het meerjarenplan en het budget worden de financiële consequenties voor de 

genomen beleidskeuzes opgenomen. Beide documenten zijn digitaal toegevoegd. 

Voor 2018 zijn, zoals blijkt uit de budgettaire personeelsbehoefte, 4,6 VTE nodig.  

 

De jaarlijkse dotatie, die door het provinciebestuur ten behoeve van het autonoom 

provinciebedrijf dient voorzien te worden om haar missie en activiteiten te 

ontwikkelen bedraagt voor 2018: 150.000 EUR. 

Deze dotatie komt uit de oorspronkelijke dotatie van GKC VZW van 660.000 EUR, 

verdeeld over de verschillende deelwerkingen tot einde 2017, zijnde: Centrum voor 

Ontwikkelingsstoornissen (COS): 135.000 EURO, Oriëntatiecentrum (OC): 

315.000 EUR, NAH/Onada: 60.000 EUR en GKC incubatie 150.000 EUR. 

 

Omdat de APB eind 2017 bij opmaak van de budgetten nog niet opgericht was werd 

deze 150.000 EUR als subsidie ingeschreven bij inclusieve economie. Nu de APB 

opgericht is kan deze dotatie structureel toegewezen worden aan de APB GKC. In 

de Provincieraad van 23/11/2017 werd besloten dat alle rechten en plichten van 

GKC VZW overgaan op APB GKC. Deze dotatie wordt, zoals bij alle andere 

ABP’s/EVAP’s, vanaf 2019 geïndexeerd.   
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In het meerjarenplan wordt voor het jaar 2019 een dotatie voorzien van: 

153.000 EUR en voor het jaar 2020 een bedrag van:156.060 EUR. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 5 april 2018. 

 

Het ontwerp van het budget 2018 en van het meerjarenplan 2019-2020 van het 

autonoom provinciebedrijf werden door de raad van bestuur van het APB 

goedgekeurd op 22 maart 2018.  

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de artikelen 225 tot 237 van het provinciedecreet; 

 

Gelet op het provincieraadsbesluit van 23 november 2017 houdende goedkeuring 

van de statuten van het autonoom provinciebedrijf Gouverneur Kinsbergencentrum; 

 

Gelet op de beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf Gouverneur 

Kinsbergencentrum; 

 

Gelet op de goedkeuring van het budget 2018 en het meerjarenplan 2019-2020 

door de raad van bestuur van het APB Gouverneur Kinsbergencentrum in zitting 

van 22 maart 2018;  

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt dat het autonoom provinciebedrijf Gouverneur 

Kinsbergencentrum voor het uitvoeren van zijn budget 2018 een dotatie van 

150.000 EUR zal ontvangen.  

 

Artikel 2: 

Goedgekeurd wordt het meerjarenplan 2019-2020 van het autonoom 

provinciebedrijf Gouverneur Kinsbergen Centrum. 

 

Artikel 3: 

Goedgekeurd wordt het budget 2018 van het autonoom provinciebedrijf 

Gouverneur Kinsbergencentrum. 

 

 

Bijlagen: Meerjarenplan 2019-2020 

  Budget 2018 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
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Nr. 9/2 van de agenda 

 

Beheersovereenkomst tussen de provincie Antwerpen en 

het APB GKC. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Het autonoom provinciebedrijf Gouverneur Kinsbergen Centrum (APB GKC) dient 

nog een beheersovereenkomst af te sluiten met de provincie Antwerpen. Na 

onderhandeling tussen de provincie en de directie van het APB GKC heeft de raad 

van bestuur van het APB GKC in vergadering van 22 maart 2018 de 

beheersovereenkomst goedgekeurd. Heden wordt ze ter goedkeuring voorgelegd 

aan uw raad. 

 

Het provinciedecreet bepaalt onder artikel 228 dat er tussen de provincie en een 

APB een beheersovereenkomst wordt afgesloten. 

 

Deze beheersovereenkomst wordt afgesloten met ingang van 1 januari 2018 voor 

een periode die eindigt uiterlijk 6 maanden na de volledige vernieuwing van de 

provincieraad, met behoud van de mogelijkheid tot verlenging, schorsing en 

ontbinding van de beheersovereenkomst. 

 

Het provinciedecreet bepaalt dat de beheersovereenkomst volgende 

aangelegenheden regelt: 

 

- Concretisering van de wijze waarop het agentschap zijn taken moet 

vervullen en van de doelstellingen ervan; 

- De toekenning van middelen voor de eigen werking en de uitvoering van de 

doelstellingen van het APB; 

- Binnen de toekenningsvoorwaarden van de Vlaamse Regering vaststellen 

van het bedrag aan presentiegelden en andere vergoedingen; 

- Voorwaarden waaronder eigen inkomsten of andere financieringen mogen 

worden verworven en aangewend; 

- Wijze waarop de tarieven voor de geleverde prestaties door de raad van 

bestuur worden vastgesteld en berekend; 

- Gedragsregels inzake dienstverlening door het APB; 

- Voorwaarden waaronder het APB andere personen kan oprichten, erin kan 

deelnemen of zich erin kan laten vertegenwoordigen; 

- De informatieverstrekking door het APB aan de provincie; 

- Rapportering door het APB aan provincie op basis van beleids- en 

beheersrelevante indicatoren en kengetallen en een jaarlijks rapport over de 

uitvoering van deze beheersovereenkomst; 

- Maatregelen bij niet-naleving door een partij van haar verbintenissen uit 

hoofde van de beheersovereenkomst en de bepalingen inzake beslechting 

van geschillen; 

- Omstandigheden waarop de beheersovereenkomst kan worden verlengd, 

gewijzigd, geschorst en ontbonden  

 

Het provinciedecreet legt op dat de beheersovereenkomst en de uitvoering ervan 

jaarlijks worden geëvalueerd door de provincieraad.  Dit zal gebeuren door 

neerlegging van een jaarrapport met daarin tevens het financieel verslag van het 

afgelopen jaar. 
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De onderhandelingen over de beheersovereenkomst werden gevoerd tussen de 

directie van het APB en de ondersteunende departementen.  Het is een beschrijving 

van de wederzijds aangegane engagementen en werd in 9 delen gestructureerd. 

 

Deel 1 Algemene bepalingen 

 

Partijen, duur, wijzigingen en interpretatie. 

 

Deel 2 Situering samenwerkingsovereenkomst in beleidskader 

 

Situering van het agentschap met missie en kernopdrachten, alsmede het wettelijk 

kader. 

 

Deel 3 Engagementen van het agentschap 

 

Realisatie van de doelstellingen en actieplannen 

 

- Doelstellingen en actieplannen. 

 

Plannings- en rapporteringsdocumenten 

 

- Opsomming gevraagde documenten; 

- Beheer werkingsmiddelen en financiële transparantie; 

- Openbaarheid van bestuur; 

- Budgetplan en meerjarenplan; 

- Voorstel jaarlijks budgetplan; 

- Goedkeuring budgetplan en meerjarenplan; 

- Inhoudelijke en financiële rapportering aan deputatie; 

- Inhoud jaarrapport; 

- Tussentijdse inzage en informatieopvraging; 

- Verzending verplichte documenten aan Vlaamse Regering; 

- Legislatuurrapportering; 

- Voorstel bijdrage legislatuurnota. 

 

Codes, standaarden en richtlijnen  

 

- Basisprincipes vanuit het provinciedecreet; 

- Engagement personeelsbeleid (toepassing rechtspositieregeling); 

- Engagement logistiek (goed huisvader); 

- Engagement ICT (zelfde codes als provincie); 

- Engagement communicatie (merkenarchitectuur volgen); 

- Engagement financiële processen (BBC voor APB en wijze van boekhouding); 

- Engagement milieu (ISO14001); 

- Interne controle en interne audit (medewerking verlenen aan interne 

auditor); 

- Klachtenbehandeling. 

 

Deel 4 Engagementen provincie 

 

Financiering en ondersteuning algemeen 

 

- Ter beschikking gestelde middelen (wijze van dotatie, raamcontracten….); 

- Andere bronnen van inkomsten ( eigen inkomsten). 
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Financiering in het kader van personeel 

 

- Algemeen (loonkosten ten laste agentschap); 

- Betalende HRM-dienstverlening (buiten loonkosten alle extralegale 

voordelen, vorming, rekruteringskosten, presentiegelden….); 

- Kosteloze HRM-dienstverlening (adviezen, ondersteuning syndicaal overleg, 

psychosociale bijstand…). 

 

Financiering in het kader van logistieke voorzieningen 

 

- Algemeen (basisvoorziening huisvesting); 

- Inhoud patrimoniumwerken (huurdersonderhoud voor agentschap, 

eigenaarsonderhoud ten laste provincie); 

- Inhoud facilitaire voorzieningen (niet-verplichte afname van 

servicecontracten – via raamcontracten, kosten ten laste van het 

agentschap); 

- Inhoud verzekeringen (kosten ten laste van het agentschap); 

- Infrastructuur en logistieke kosten die het agentschap moet bekostigen 

(transport, nutsvoorzieningen, aanschaf roerende investeringen…); 

- Kosteloze infrastructurele en logistieke dienstverlening (archief, 

vergaderaccommodatie, adviezen). 

 

Financiering in het kader van ICT-voorzieningen 

 

- Algemeen (jaarlijkse aanrekening van servicekost door DICT aan agentschap 

en werken met standaarden van provincie); 

- ICT-kosten die het agentschap zelf moet bekostigen (backofficekosten, 

eindapparatuur, op maat gemaakte applicaties….); 

- Kosteloze ICT-dienstverlening (helpdesk, basissoftware). 

 

Financiering in het kader van communicatievoorzieningen 

 

- Communicatiekosten die het agentschap zelf moet bekostigen (drukwerk, 

specifieke online applicaties, fotograaf, specifiek promotiemateriaal); 

- Kosteloze communicatiedienstverlening (grafisch bureau, webruimte, 

intranet, persteam, enquêteringstool …). 

 

Financiering in het kader van financiële processen 

 

- Algemeen (verplicht boekhoudpakket); 

- Financiële kosten die het agentschap zelf moet bekostigen (beheer klanten 

en leveranciers, beheer bankrekeningen, licentiekosten, dwanginvorderingen 

…); 

- Kosteloze financiële dienstverlening (adviezen). 

 

Gegevensverstrekking aan het agentschap 

 

- Provincie verbindt er zich toe alle nuttige gegevens te verstrekken voor het 

kunnen uitoefenen van de opdrachten. 

 

Ondersteuning in het kader van het ISO14001 

 

- Milieumanagement (behouden / behalen ISO14001 certificaat) 
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Deel 5 Personeel van het agentschap 

 

- Personeelsbeleid (mogelijkheid eigen salarisschaal en functies, bij voorrang 

salarisschalen provincie); 

- Statuut personeel (contractueel en statutair dienstverband, statutairen ter 

beschikking gesteld door provincie worden gefactureerd aan het 

agentschap); 

- Functionele en juridische werkgever (bij contractuelen is het agentschap 

zowel de functionele als de juridische werkgever. Bij statutairen benoemd 

door de provincie blijft de provincie de juridische werkgever en wordt het 

agentschap enkel de functionele); 

- Overname personeel (bij ontbinding agentschap- termijn van 2 maanden – 

rekening houden met personeelsformatie provincie); 

- Er bestaat geen terugkeergarantie voor het personeel van het APB GKC daar 

er geen provinciale personeelsleden werden overgenomen door het APB. 

 

Deel 6 Bestuur 

 

- Geen presentiegelden en vergoedingen voor leden raad van bestuur daar de 

voltallige provincieraad is aangesteld als raad van bestuur; 

- Deelname in andere rechtspersoon (mogelijk maar provincie in kennis 

stellen). 

 

Deel 7 Externe audit 

 

- Controle en externe audit (bedrijfsrevisor); 

- Externe milieuaudit. 

 

Deel 8 Evaluatie, sanctionering en geschillenregeling 

 

- Evaluatie (jaarlijks); 

- Sanctie (deputatie); 

- Ontbinding en vereffening; 

- Geschillen hoorrecht (eerst in deputatie-geen vergelijk-provincieraad) 

 

Deel 9 Inwerkingtreding 

 

De beheersovereenkomst geldt voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 

31 mei 2019, met behoud van de mogelijkheid tot verlenging, schorsing en 

ontbinding van deze overeenkomsten. 

 

X 

 

Deze beheersovereenkomst is als bijlage te raadplegen in de toepassing ABM. 

 

Uw raad van bestuur gelieve navolgend besluit goed te keuren. 

 

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 5 april 2018. 
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De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 228 van het provinciedecreet houdende de bepalingen met 

betrekking tot het sluiten van een beheersovereenkomst tussen de provincie en een 

autonoom provinciebedrijf; 

 

Gelet op de goedkeuring van de beheersovereenkomst door de raad van bestuur 

van het APB GKC in vergadering van22 maart 2018; 

 

Overwegende dat de opgestelde beheersovereenkomst werd onderhandeld tussen 

de directie van het autonoom provinciebedrijf en de provincie Antwerpen; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

Goedkeuring wordt gehecht aan de beheersovereenkomst tussen de provincie 

Antwerpen en het autonoom provinciebedrijf Gouverneur Kinsbergen Centrum. 

 

De beheersovereenkomst geldt voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 

31 mei 2019, met behoud van de mogelijkheid tot verlenging, schorsing en 

ontbinding van deze overeenkomst. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

Dan leg ik de punten 9/1 en 9/2 samen voor ter stemming en de stemming is geopend. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

64 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

64 leden hebben ja gestemd. 
 

De agendapunten 9/1 en 9/2 worden goedgekeurd met 64 stemmen ja. 
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11. Milieu, natuur en Mondiaal beleid 

 

Nr. 11/1 van de agenda 

 

Erratum. Budget 2018. Machtigingskrediet 0390/64900000. 

Toegestane subsidies. Subsidies voor Leefmilieuprojecten. 

Aanwending krediet. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

In het budget 2018 werd onder Budgetsleutel 0390/64900000 (Raming 

2018140443) - 'Subsidies voor leefmilieuprojecten' een krediet van 626.814 EUR 

uitgetrokken. 

 

De verdeling van dit krediet dient ter goedkeuring worden voorgelegd aan de 

provincieraad. Na goedkeuring door uw raad zullen de afzonderlijke projecten aan 

de deputatie worden voorgelegd voor wat betreft de toekenning en betaling van de 

subsidie. 

 

Met dit verslag wordt een derde reeks projecten voor een bedrag van 20.000 EUR 

voor het werkjaar 2018 ter goedkeuring voorgelegd.  

 

Voor dit project zal een voorschot van 50% in 2018 uitbetaald worden en een saldo 

(resterende 50%) in 2019. 

 

1. Project ‘Een klimaatbestendige buurttuin in Merksem’ 

20.000 EUR aan Beweging.net Merksem 

De vereniging Beweging.Merksem wil samen met buurtbewoners en andere 

verenigingen de grauwe versteende koer van het Gildenhuis in Merksem omvormen 

tot een klimaatbestendige, semipublieke buurttuin, voor de huidige en toekomstig 

gebruikers. De buurttuin wordt een ‘coolspot’, een plek waar omwonenden 

verkoeling kunnen vinden op hittedagen (aanplant boom en biowand). Regenwater 

wordt opgevangen in een regenton voor hergebruik. De aanleg van een 

infiltratiekrat, -goot en een verdiept plantsoen ('spons') zorgen ervoor dat alle 

regenwater dat op het dak, het terras en de tuin valt, ter plaatse in de bodem kan 

infiltreren. Dit ontlast de rioleringen en zorgt voor de nodige aanvullingen van het 

grondwaterpeil. Andere aspecten van klimaatadaptatie die aan bod komen zijn 

lokale voedselproductie (moestuin) en het bevorderen van de sociale cohesie 

(zitbanken, speelelementen en petanquebaan). Het plantsoen wordt beplant met 

een grote variatie aan inheemse planten (aandacht voor biodiversiteit). 

De buurttuin realiseert een samenwerking tussen burgers, verenigingen en 

overheden om te leren omgaan met de gevolgen van klimaatverandering. Jonge 

tuin –en landschapsarchitecten leren hoe zij aspecten van klimaatbestendigheid 

(infiltratie, waterberging, verkoeling, hergebruik van regenwater...) in ontwerpen 

kunnen verwerken. Het project zal bezoekers inspireren om zelf in en rondom hun 

woning, buurt of project om te gaan met klimaatadaptatie. Het project geeft 

uitvoering aan provinciaal beleid m.b.t. biodiversiteit en klimaatadaptatie. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 5 april 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

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

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

Goedgekeurd wordt de voorgebrachte verdeling van het krediet 2018, ingeschreven 

als machtigingskrediet - ‘Subsidie voor leefmilieuprojecten’. 

 

Budgetsleutel 0390/64900000 (Raming 2018140443) - 'Subsidies voor 

leefmilieuprojecten'. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

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

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

63 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

63 leden hebben ja gestemd. 
 

Goedgekeurd met 63 stemmen ja. 
 

 

Nr. 11/2 van de agenda 

 

Voorstel betreffende de aankoop/het gebruik van grondµ 

voor volkstuinders, 

ingediend door Jan Claessen (Vlaams Belang). 

Voorstel 

 

De afgelopen jaren stijgt in grootsteden het aantal hoog- en flatbouwprojecten 

zienderogen, maar ook de randgemeenten en Antwerpse districten raken steeds 

meer volgebouwd. 

 

Meestal heeft hoog- of flatbouw geen eigen private tuin ter beschikking, in het 

beste geval een gemeenschappelijke siertuin. Tuinieren is ontzettend populair bij de 

Antwerpenaar, maar niet elke inwoner heeft ruimte bij of rond zijn eigen woning. 

Wie in hoogbouw woont heeft geen eigen tuin en moet de mogelijkheid krijgen om 

weliswaar binnen een beperkte oppervlakte groenten, fruit en zelfs planten te 

kweken. 

 

Volkstuinen zijn een stukje grond dat door een overheid wordt toegewezen voor 

privaat gebruik om groenten of fruit voor eigen gebruik te telen. 

Bovendien zijn de beheers- en onderhoudskosten minimaal ter vergelijking met 

andere publieke parkstructuren, volkstuinders zorgen immers voor hun eigen 

onderhoud van hun perceel. Volkstuinen komen dus duidelijk tegemoet aan de 

behoefte om meer groen te creëren in zeer dicht bevolkte Antwerpse buurten. 

Verschillende volkstuinen hebben in het verleden moeten wijken voor hoogbouw en 

andere projecten, zoals in de Antwerpse districten Berchem en Deurne. 

 

Volkstuinen zijn een bron van natuurbeleving voor stadsbewoners maar hebben ook 

een sociale rol te vervullen. Het overgrote deel van de volkstuinders zijn 

gepensioneerd en komen zo met elkaar in contact. Ter vergelijking, de stad 



PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 

 82 

Amsterdam telt ruim 6000 tuinders in de hele provincie Antwerpen slechts 

2395 tuinders. 

In ander Vlaamse provincies is het zelfs nog slechter. 

 

De provincie Antwerpen wil grond aankopen -of de mogelijkheid onderzoeken- om 

de aanleg van nieuwe volkstuinen mogelijk te maken. 

 

 

VOORZITTER.- De heer Claessen heeft het woord. 

 

De heer CLAESSEN.- Voorzitter, collega’s, 

 

De afgelopen jaren stijgt in grootsteden het aantal hoog- en flatbouwprojecten 

zienderogen, maar ook de randgemeenten en Antwerpse districten raken steeds meer 

volgebouwd.  

 

Meestal heeft hoog- of flatbouw geen eigen private tuin ter beschikking, in het beste 

geval een gemeenschappelijke siertuin. Tuinieren is ontzettend populair bij de 

Antwerpenaar, maar niet elke inwoner heeft ruimte bij, of rond zijn eigen woning. Wie in 

hoogbouw woont heeft geen eigen tuin en moet de mogelijkheid krijgen om, weliswaar 

binnen een beperkte oppervlakte, groenten, fruit en zelfs planten te kweken. 

 

Volkstuinen zijn een stukje grond dat door een overheid wordt toegewezen voor privaat 

gebruik om groenten of fruit voor eigen gebruik te telen. Bovendien zijn de beheers- en 

onderhoudskosten minimaal ter vergelijking met andere publieke parkstructuren. 

Volkstuinders zorgen immers voor hun eigen onderhoud van hun perceel. Zij komen dus 

duidelijk tegemoet aan de behoefte om meer groen te creëren in zeer dicht bevolkte 

Antwerpse buurten. Verschillende volkstuinen hebben in het verleden moeten wijken voor 

hoogbouw en andere projecten, zoals in de Antwerpse districten Berchem en Deurne.  

 

Volkstuinen zijn een bron van natuurbeleving voor stadsbewoners, maar hebben ook een 

sociale rol te vervullen. Het overgrote deel van de volkstuinders zijn gepensioneerd en 

komen zo met elkaar terug in contact. Ter vergelijking, de stad Amsterdam telt ruim 

6.000 tuinders. In de hele provincie Antwerpen zijn er slechts 2.395 tuinders. In andere 

Vlaamse provincies is het zelfs nog slechter.  

 

Mijn voorstel: 

De provincie Antwerpen wil grond aankopen -of de mogelijkheid onderzoeken- om de aanleg 

van nieuwe volkstuinen mogelijk te maken. 

 

 

VOORZITTER.- De heer Röttger heeft het woord. 

 

De heer RÖTTGER, gedeputeerde.- Ik wil collega Claessen alvast bedanken voor een thema 

dat heel belangrijk is, omdat het ook reeds in ons bestuursakkoord ingeschreven was dat 

wij een volkstuinenbeleid willen voeren. Waar we dan inspelen op de instrumenten die ook 

door Vlaanderen worden geleverd.  
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U geeft heel veel goede redenen aan. Sinds 2007 weten we dat er heel wat cijfers over 

bestaan. U hebt daaruit geciteerd. Het is inderdaad niet zo goed gesteld met het aantal 

volkstuinders in Vlaanderen, en u hebt er Amsterdam als vergelijkingspunt bijgezet. Er zijn 

zelfs in heel Vlaanderen minder volkstuinders dan in Amsterdam, want er zijn er maar 

4.600. Dat betekent dat die 2.300 waar u over spreekt in onze provincie, daar de helft van 

inneemt.  

 

Zoals u zegt is in stedelijke gebieden, maar niet alleen in stedelijke gebieden, nieuwe 

interesse voor volkstuinen. De provincie heeft daar dan ook proberen aan te werken. In de 

eerste plaats hebben we ons bereid gesteld om mensen die daar echt naar vroegen, te 

ondersteunen. Dat blijft onze eerste opdracht.  

De Vlaamse subsidies voor de verwerving van gronden zijn volgens ons een aanvulling op ons 

beleid. Daar waar die vraag op ons zou afkomen, maar dat is tot nu toe niet gebeurd, zou 

dat onderzocht kunnen worden. Dat kan misschien in gebiedsprogramma’s zijn. Maar er is 

momenteel geen concrete vraag geweest vanuit de provincie, vanuit onze domeinen, om dat 

te doen. We hebben wel twee realisaties in deze legislatuur, waar we trouwens 

samengewerkt hebben in Deurne, Ertbrugge. Dat is eigenlijk op de rand van Deurne, waar 

we samen met Agentschap voor Natuur en Bos en het Regionaal Landschap van de 

Voorkempen een volkstuin hebben aangelegd. Vandaag hebt u gezien dat we op een 

nieuwsoortige manier aan vergroening willen werken in Merksem, wat een heel verstevigd 

gebied is waar behoefte is aan groen vanuit klimaat, maar ook omwille van 

gezondheidsredenen, omwille van sociaal contact. Op al die functies die u aanhaalt gaan we 

daar ook in. Vanuit die insteek werken we wel degelijk aan het beleid. 

 

Of wij het dan moeten zijn die de gronden aankopen, zo hebben wij het niet opgevat tot nu. 

Want er moeten natuurlijk volkstuinders zijn. Er moeten verenigingen of lokale besturen 

zijn die het opnemen. Het is, denk ik, niet de bedoeling dat wij actief gronden zouden 

verwerven, en dan zouden gaan vragen wie er nu op die plek volkstuinier wil zijn. Zo zit het 

niet in elkaar. We ondersteunen daarvoor een vzw, die ook verantwoordelijk is voor de 

cijfers waar u uit citeert. Vandaag de dag ‘Tuinier’ genoemd, en vroeger de ‘vzw Vlaamse 

Volkstuin’. Het zijn die mensen, en die organisaties, die wij ondersteunen. 

 

Collega Claessen, ik zou dus zeggen dat dit bestuur wel degelijk aandacht heeft voor de 

problematiek. Wij willen complementair werken aan de Vlaamse verwervingssubsidies, en 

wij verwachten elk goed dossier te mogen zien en te mogen ondersteunen als het op ons 

afkomt.  

Dat betekent eigenlijk, in politieke termen gesproken, dat we uw voorstel niet zullen 

stemmen. 

 

 

VOORZITTER.- De heer Claessen heeft het woord. 

 

De heer CLAESSEN.- Bedankt voor uw uitvoerig antwoord, mijnheer Röttger.  

Maar in dit voorstel zitten alleen nog maar winnaars, zowel de gebruikers van de 

toekomstige volkstuinen, als de provincie. 
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De heer RÖTTGER, gedeputeerde.- Collega Claessen, ik begrijp dat het alleen maar 

winnaars zijn. Zo zou ik het ook graag zien. Het was mij alleen niet duidelijk wat concreet 

uw vraag was. 

 

 

VOORZITTER.- De heer Claessen heeft het woord. 

 

De heer CLAESSEN.- Dat uiteraard de provincie de aanleg van nieuwe volkstuinen 

overweegt, of de mogelijkheid onderzoekt. 

 

 

De heer RÖTTGER, gedeputeerde.- Maar wij voeren daar al een ondersteunend beleid, en 

volgens mij zijn de middelen er niet. Als u zou vragen: “Wil u daar een budget voor 

uittrekken?”, dat hebben wij niet gedaan, omdat die middelen voorzien zijn in de begroting 

van de VLM. 

Het is dus niet zo dat iemand die hier aanklopt voor ondersteuning voor een 

volkstuinproject hier niet terecht zou kunnen, dat doen wij. Maar als uw vraag is: “Wenst u 

daarvoor op de begroting middelen te voorzien?”, lijkt mij dat overbodig, want die zijn 

voorzien. We zouden ons daarvoor kunnen inspannen om die naar Antwerpen te halen 

natuurlijk. Dat is iets anders. 

 

 

VOORZITTER.- Wie dit voorstel steunt, stemt ja. 

Wie dit niet steunt, stemt nee. 
 

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

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

63 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

 5 leden hebben ja gestemd; 

52 leden hebben nee gestemd; 

 6 leden hebben zich onthouden. 
 

Het voorstel wordt niet goedgekeurd met 5 stemmen ja, 52 stemmen nee en 

6 onthoudingen. 
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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 

 

Uitvoering-Verlegging Laakbeek nr. 9.05 Tempelstraat Beerse. 

Samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Beerse, 

Infrax en Aquafin. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Aan uw raad wordt een samenwerkingsovereenkomst voorgelegd, opgemaakt door 

Aquafin NV, tussen de provincie Antwerpen, de gemeente Beerse, Infrax en Aquafin 

NV betreffende de samenvoeging van de werkzaamheden die de provincie wenst uit 

te voeren, nl. de verlegging van de Laakbeek, aan de riolerings- en 

infrastructuurwerken die de andere partners wensen uit te voeren. 

 

Conform het investerings-/optimalisatieprogramma voor 2017 dient Aquafin werken 

uit te voeren voor de renovatie van de gemeentelijke rioleringsleidingen in de 

Tempelstaat en de Abdijstraat in Beerse. Hierbij wordt een efficiëntere benutting 

van de rioleringsinfrastructuur en een betere scheiding van de waterstromen 

beoogd. Hierop inspelend voorziet de gemeente Beerse werken aan de bovenbouw 

van de wegen in de betrokken straten. Infrax heeft aansluitend besloten om 

afkoppelingswerken uit te voeren in de Schrijverswijk zodat hemelwater en 

afvalwater op een efficiënte manier gescheiden worden.  

 

Langsheen de Tempelstraat in Beerse stroomt de Laakbeek. Deze waterloop loopt 

afwisselend doorheen de voor- en achtertuinen van de huizen langs de 

Tempelstraat. Hierdoor is een situatie ontstaan waarin het onderhoud van de 

waterloop zeer moeilijk kan uitgevoerd worden, o.a. omdat een groot deel van dit 

tracé is ingebuisd. De ruime omgeving kampt bovendien regelmatig met 

wateroverlast. Om aan deze situatie een oplossing te bieden, heeft de dienst 

Integraal Waterbeleid van de Provincie Antwerpen beslist om de waterloop te 

verleggen, zodat deze niet meer doorheen de tuinen van de bewoners stroomt. Het 

verlegde tracé kent geen lange inbuizing meer, wat een positief effect heeft op de 

bereikbaarheid voor onderhoud. Door de verlegging zal de waterloop ook sneller 

richting het Echelpoelpark stromen waardoor bijkomende bergingsmogelijkheid 

wordt gecreëerd in geval van hoge afvoeren. 

 

Door de verlegging van de Laakbeek wordt een oplossing geboden voor het huidige 

moeilijke onderhoud, wordt een lange inbuizing sterk verkort en komt er meer 

bergingsvolume ter beschikking voor overstromingswater. 

 

Aquafin treedt voor het geheel van deze werken op als opdrachtgevend bestuur en 

heeft het studiebureau Antea Group, Roderveldlaan 1 te 2600 Berchem aangesteld 

als ontwerper voor de uitwerking van het totale project. De bijkomende 

ontwerpopdracht in functie van de door de Provincie gevraagde verlegging van de 

Laakbeek, voor het door Aquafin aangestelde studiebureau Antea Group, werd 

middels een addendum toegevoegd aan de oorspronkelijke ereloonovereenkomst 

tussen Aquafin en Antea Group. Dit addendum werd goedgekeurd door de deputatie 

in zitting van 29 maart 2018 (Dossier DWPR-2012-0036-ON02).  
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Voor een verdere efficiënte en integrale aanpak van het totaalproject werd 

afgesproken om een samenwerkingsovereenkomst op te stellen tussen de 

verschillende partijen Aquafin, gemeente Beerse, Infrax en de provincie Antwerpen. 

Ook voor de uitvoering van de werken treedt Aquafin op als opdrachtgevend 

bestuur en zal instaan voor het uitschrijven van de gunningsprocedure, het openen 

van de inschrijvingen, het opmaken van het gunningsverslag en het sluiten van de 

opdracht.  

 

Aquafin draagt de kosten van de renovatie van de gemeentelijke leidingen in de 

Tempelstraat en de Abdijstraat. De gemeente Beerse staat in voor de kosten van 

de bovenbouw van de wegen. Infrax neemt de kosten voor het afkoppelingsproject 

van de Schrijverswijk op zich. De provincie tenslotte zal instaan voor de kosten van 

de verlegging van de Laakbeek. 

 

Het totaal van de werken wordt geraamd op 3.937.391 EUR excl. BTW. De kosten 

worden verdeeld volgens bovenstaande omschrijving onder Aquafin met een 

aandeel van 2.013.136 EUR excl. BTW, Infrax met een aandeel van 1.302.712 EUR 

excl. BTW, de gemeente Beerse met een aandeel van 501.425 EUR excl. BTW en de 

provincie Antwerpen met een aandeel van 120.118 EUR excl. BTW. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 5 april 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 42 van het Provinciedecreet; 

 

Overwegende dat de verlegging van de Laakbeek, nr. 9.05 waterloop van 

2e categorie, noodzakelijk is om een beter onderhoud mogelijk te maken en het 

risico op wateroverlast in deze overstromingsgevoelige buurt aanzienlijk te 

verminderen; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

De samenwerkingsovereenkomst wordt goedgekeurd tussen de provincie 

Antwerpen, de gemeente Beerse, Infrax en Aquafin NV betreffende de 

samenvoeging van de werkzaamheden die de provincie wenst uit te voeren, nl. de 

verlegging van de Laakbeek, de werken die de gemeente Beerse wenst uit te 

voeren, nl. de renovatie van de bovenbouw van de wegen, de werken die Infrax 

wenst uit te voeren, nl. de afkoppeling van de Schrijverswijk, en de werken die 

Aquafin wenst uit te voeren, nl. de renovatie van de gemeentelijke leidingen in de 

Tempelstraat en de Abdijstraat. Het aandeel in de kosten ten laste van de provincie 

Antwerpen wordt geraamd op 120.118,00 EUR excl. BTW (145.342,78 EUR 

incl. BTW). 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
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Nr. 12/2 van de agenda 

 

Provinciale overheidsopdrachten. 

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

Inrichting van de vallei van de Kleine Aa nr. A.5 in Essen 

(Interreg V - 2 zeeën - Triple C). 

Bestek en keuze van de wijze van gunnen. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Aan uw raad wordt een ontwerp voorgelegd, opgemaakt door studiebureau Sweco 

in opdracht van de dienst Integraal Waterbeleid, voor de inrichting van de vallei 

van de Kleine Aa nr. A.5 in Essen in het kader van Interreg V - 2 zeeën - Triple C. 

 

Het ontwerp omvat het bestek, samen met een gedetailleerde kostenraming met 

bijhorende plannen. 

 

De provincie tracht in valleigebieden maximaal in te zetten op multifunctionaliteit, 

waarbij vrije vismigratie, habitatherstel, waterconservering en duurzaam 

ruimtegebruik door het herwaarderen van valleigebieden voorop staat. Vaak 

worden hierbij ook kansen voor natuur gecreëerd zonder negatieve effecten op de 

omliggende (landbouw-)gronden. Hierbij tracht de dienst Integraal Waterbeleid 

zoveel mogelijk samen te werken met andere partners en maximaal in te zetten op 

het bekomen van subsidies.  

 

In de vallei van de Kleine Aa (Essen – Kalmthout) zijn er op de Kleine Aa meerdere 

ruilverkavelingsstuwen, die niet vispasseerbaar zijn, maar ook niet meer voldoen 

voor de hedendaagse landbouw. In 2016 heeft de dienst Integraal Waterbeleid een 

visie uitgewerkt voor het stroomafwaartse deel van de Kleine Aa met als doel de 

twee meest stroomafwaartse stuwen aan te pakken en dit rekening houdend met 

de andere functies (landbouw, natuur en recreatie) die waterloop en vallei 

vervullen. 

 

Voor dit project heeft de dienst Integraal Waterbeleid een breed overleg gevoerd 

met de landbouw- en natuursector om te komen tot een gedragen ontwerp. Dit 

heeft in 2017 geresulteerd in een concept ontwerp, dat door studiebureau Sweco 

vervolgens werd uitgewerkt tot een definitief technisch ontwerp. 

Eén stuw zal worden vervangen door 5 vistrappen, terwijl de andere stuw wordt 

vervangen door 3 nieuwe, meanderende waterlooptrajecten. Deze laatste worden 

gerealiseerd op gronden in eigendom van het Vlaamse Gewest en in beheer bij 

Natuurpunt. Er moet dus geen grond worden aangekocht en er wordt ook geen 

waardevolle landbouwgrond ingenomen. Waar mogelijk wordt het profiel van de 

bestaande waterloop aanpakt i.f.v. habitatherstel. Naast ingrepen aan de waterloop 

zet het project ook in op waterconservering. Meerdere landbouw 

afwateringsgrachten in de vallei zullen worden voorzien van een stuwtje dat door 

de aanpalende landbouwer zal worden beheerd volgens de principes van actief 

peilbeheer. 

 

Dit project maakt deel uit van het project Triple C in het kader van Interreg 2 

Zeeën met als voornaamste partners Eco², Waterschap Brabantse Delta en de 

Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO). Het Interreg project loopt van 

september 2016 tot augustus 2020. Het project zet in op een breed draagvlak voor 

waterconserveringsmaatregelen i.f.v. klimaatsverandering. De uitvoeringskost van 



PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 

 88 

dit deelproject wordt geraamd op 371.446,41 EUR incl. BTW waarvan Europa via 

Interreg 60 % subsidieert. 

 

Hiervoor is krediet voorzien in de meerjarenplanning op het investeringsbudget. 

 

Overeenkomstig artikel 42 § 1, 2° van de Wet inzake overheidsopdrachten van 

17 juni 2016 is in het bestek voorzien deze opdracht te herhalen tot een periode 

van maximaal drie jaar na het geven van de oorspronkelijke opdracht. In het 

meerjarenbudget is er voor de jaartallen 2019, 2020 en 2021 budget voorzien. 

Deze opdracht kan tot drie keer herhaald worden waarbij het gezamenlijke totale 

uitvoeringsbedrag (oorspronkelijke opdracht en herhalingsopdrachten) niet hoger 

zal zijn dan 750.000 EUR (exclusief btw). De herhalingsopdrachten zullen 

betrekking hebben op vismigratie en/of op beekherstel in de provincie Antwerpen. 

Bij deze herhalingen kan er gewerkt worden met de onderhandelingsprocedure 

zonder voorafgaande bekendmaking als wijze van gunnen. 

 

De kosten voor deze opdracht worden geraamd op 371.446,41 EUR BTW inclusief. 

 

Krediet is voorzien op budgetcode 22610000/20/0319. 

 

Aan uw raad wordt voorgesteld om het ontwerp goed te keuren en als wijze van 

gunnen de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande 

bekendmaking vast te stellen. 

 

De documenten zijn bijgevoegd in sindala. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 5 april 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Overwegende dat het stroomgebied van de Kleine Aa een grensoverschrijdend 

stroomgebied is; 

 

Overwegende dat door waterconserveringsmaatregelen er wordt geanticipeerd op 

de effecten van klimaatsverandering;  

 

Overwegende dat elke waterloopbeheerder de plicht heeft vismigratieknelpunten 

weg te werken; 

 

Overwegende dat Europa in het kader van het Interreg 2 Zeeën Triple C voor de 

uitvoering van de maatregelen 60 % subsidie voorziet;  

 

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

 

Gelet op het krediet ingeschreven op budgetcode 22610000/20/0319; 

 

Op voorstel van de deputatie, 
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BESLUIT: 

Enig artikel: 

Goedgekeurd wordt het ontwerp voor Inrichting van de vallei van de Kleine Aa 

nr. A.5 in Essen in het kader van Interreg V - 2 zeeën - Triple C. 

 

Beslist wordt als wijze van gunnen de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure 

met voorafgaande bekendmaking voor deze opdracht vast te stellen. 

 

 

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.- We zijn aan het einde van de zitting gekomen. 

 

 
De vergadering wordt gesloten om 15.28 uur. 

 


