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PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 
__________ 

 
VERGADERING VAN 28 JUNI 2018 

__________ 
 

 

De vergadering wordt geopend te 14.32 uur. 

 

Mevrouw de Gouverneur en de heer Provinciegriffier zijn aanwezig. 

 

Tekenden de aanwezigheidslijst: 

 

Mevrouw BAETEN Els 

De heer BELLENS Peter 

Mevrouw BOCKX Greet 

Mevrouw BOONEN Nicole 

De heer BUNGENEERS Luc 

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 DE VEUSTER Daan 

De heer DILLEN Koen 

De heer EL ABOUSSI Oussama 

De heer GEUDENS Frank 

De heer GEYSEN Kris 

Mevrouw GIELEN Pascale 

De heer GODDEN Jürgen 

De heer GOOSSENS Kris 

Mevrouw GÜLHAN Saadet 

De heer HELSEN Koen 

De heer HENS Werner 

Mevrouw JACQUES Ilse 

De heer JANSSENS Eric 

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 
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Mevrouw MOREAU Livia 

De heer PALINCKX Koen 

De heer PEETERS Bruno 

Mevrouw PEETERS Marleen 

De heer RÖTTGER Rik 

De heer SCHOOFS Hans 

De heer SELS Frank 

Mevrouw STEVENS Lili 

De heer THIJS Danny 

De heer UGURLU Sener 

Mevrouw VAN BEERS Silvy 

De heer VAN EETVELT Roel 

Mevrouw VAN HAUTEGHEM Marleen 

De heer VAN HOVE Bart 

Mevrouw VAN HOVE Katleen 

Mevrouw VAN LANGENDONCK Gerda 

Mevrouw VAN OLMEN Mien 

Mevrouw VANALME An 

De heer VANDENDRIESSCHE Diederik 

De heer VERHAEVEN Eddy 

Mevrouw VERLINDEN Linda 

De heer VOLLEBERGH Steven 

Mevrouw WECKHUYSEN Wendy 

De heer WILLEKENS Tim 

De heer ZANDER Jan 

 

 

Verontschuldigd: 

 

Mevrouw NAERT Nicole, mevrouw VAN GOOL Greet, mevrouw VERHAERT Inga, 

mevrouw AVONTROODT Yolande, mevrouw BWATU NKAYA Annie, mevrouw DE 

RYDT Clarisse, mevrouw VAN CLEEMPUT Loes, mevrouw VAN HOFFELEN Karin, en 

de heren BOLLEN Ivo, DELEUS Stefaan, FEYAERTS Patrick en JANSSEN Patrick. 
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De raad is bijeen in openbare vergadering. 

 

 

VOORZITTER.- We starten deze provincieraad met een korte voorstelling van het 

memorandum, dat zal voorgesteld worden door de mensen van het Noord-Zuidoverleg. 

Ik geef graag aan hen het woord. 

 

 

VERTEGENWOORDIGER NOORD-ZUIDOVERLEG.- Goeiemiddag.  

Jullie hebben het memorandum voor jullie liggen en ook nog een blad met allemaal 

gekleurde vlakjes op. Dat zijn de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde 

Naties. Ze zijn een aantal jaren geleden aangenomen. Het idee is eigenlijk dat we een 

beetje weg moeten van het klassieke ontwikkelingsdenken. We moeten gaan naar een 

beleid, globaal en lokaal, waar die 17 duurzame ontwikkelingsdoelen opgenomen worden in 

diverse beleidsdomeinen. Dus ook wij met het provinciaal Noord-Zuidoverleg, wij zijn 

allemaal mensen die ons al jaren inzetten voor Noord-Zuid in de provincie Antwerpen, 

pleiten ervoor om weg te gaan van het klassieke Noord-Zuiden denken, maar te gaan kijken 

naar het globale plaatje. Dat wil zeggen: wij hopen, wij dromen, en wij pleiten er heel sterk 

voor dat jullie in de volgende beleidsperiode echt werk maken van die duurzame 

ontwikkelingsdoelen. 

Om jullie een beetje te inspireren hebben wij 5 beleidsdomeinen uitgekozen, die ook 

raakvlakken hebben met jullie dagdagelijkse werking van de provincie. Ik geef jullie even 

de tijd om die 5 plaatjes in jullie op te nemen. 

Ik denk dat onze boodschap luid en duidelijk is dat we in deze geglobaliseerde wereld niet 

meer onze neus in het zand kunnen steken, maar dat we echt werk moeten maken, globaal 

en lokaal, van die 17 duurzame ontwikkelingsdoelen. Het is in ons aller belang. 

 

Dank u wel. 

 

Applaus 
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OPENBARE VERGADERING 

 

 

 
GRIFFIE 

Departement Mens, Communicatie 

en Organisatie 

 

 

De leden van de provincieraad 

 

 

 

 

 

 

 datum 12 juni 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 28 juni 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 28 JUNI 2018 
Agenda 
 

 

OPENBARE VERGADERING 

 

0. Provinciale overheid 

 

0/1 Jaarlijkse rapportage met betrekking tot interne controle. Algemeen kader 

van het interne controlesysteem. Goedkeuring. 

 

0/2 APB Arenbergschouwburg provincie Antwerpen. Jaarrapport en 

jaarrekening 2017. Goedkeuring. 

 

0/3 APB Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant. Jaarrapport en 

jaarrekening 2017. Goedkeuring. 

 

0/4 APB Fotomuseum. Jaarrapport en jaarrekening 2017. Goedkeuring. 

 

0/5 APB Modemuseum. Jaarrapport en jaarrekening 2017. Goedkeuring. 

 

0/6 Vereffening APB FotoMuseum, APB ModeMuseum en APB Museum voor 

Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant. Eindverslag vereffenaars. 

Goedkeuring. 

 

0/7 Rapport uitvoering budget 2017. Kennisgeving. 

 

 

1. Cultuur 

 

 
2. Ruimtelijke ordening, mobiliteit en intercommunales 

 

2/1 Uitvoering RSPA : PRUP “Ooievaarsnest” – Puurs – definitieve vaststelling. 

Goedkeuring. 

 

2/2 Erratum. Uitvoering RSPA : PRUP “Tuincentrum Kruisweg” – Wuustwezel – 

voorlopige vaststelling. Goedkeuring. 

 

2/3 Rupelstreek. Sanering en verontdieping deelgebied 2. Publiek-publieke 

overeenkomst. Addendum. Goedkeuring. 

 

2/4 Erediensten. Antwerpen. Kathedrale kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw. 

Rekening 2017. Advies. Goedkeuring. 

 

2/5 Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap Innerlijke 

Vrede. Rekening 2017. Advies. Goedkeuring. 
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2/6 Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap Mehmet Akif. 

Rekening 2017. Advies. Goedkeuring. 

 

2/7 Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap Antwerpen 

Islamic Association. Budget 2018. Akteneming. Goedkeuring. 

 

2/8 Erediensten. Mol. Islamitische geloofsgemeenschap Ensar. Rekening 2017. 

Advies. Goedkeuring. 

 

2/9 Monumentenwacht Antwerpen. Jaarverslag 2017. Kennisname. 

 

2/10 Fietsostrade F105 Herentals-Balen. Verplaatsen van zuurstofleiding van Air 

Liquide. Samenwerkingsovereenkomst. Goedkeuring. 

 

2/11 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEAN. 

Overeenkomst n.a.v. uittreding. Goedkeuring. 

 

2/12 Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging PIDPA. 

Overeenkomst n.a.v. uittreding. 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. 

 

3/2 APB Kamp C. Jaarrapport en jaarrekening 2017. Goedkeuring. 

 

3/3 APB Hooibeekhoeve. Jaarrapport en jaarrekening 2017. Goedkeuring. 

 

3/4 EVAP Proefbedrijf Pluimveehouderij vzw. Jaarrapport en jaarrekening 

2017. Goedkeuring. 

 

3/5 APB Havencentrum. Jaarrapport en jaarrekening 2017. Goedkeuring. 

 

 

4. Financiën en logistiek 

 

4/1 Jaarrekening 2017 - Vaststelling. Goedkeuring. 

 

4/2 Meerjarenplan 2014 – 2020 (budgetjaar 2018). Evenwicht na de tweede 

reeks wijzigingen. Goedkeuring. 

 

4/3 Toelichting bij de tweede reeks wijzigingen aan het meerjarenplan 2014 – 

2020 (budgetjaar 2018) en het budget 2018. Goedkeuring. 
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4/4 Budget 2018. Tweede reeks wijzigingen. Aanpassing van de dotaties van 

de autonome provinciebedrijven en de extern verzelfstandigde 

agentschappen privaat met vzw-structuur. Goedkeuring. 

 

4/5 Budget 2018. Evenwicht na de tweede reeks wijzigingen. Goedkeuring. 

 

4/6 Provinciale overheidsopdrachten. Antwerpen. DIVA, Museum voor 

Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant. Renovatie gebouwen Suikerrui en 

Gildekamersstraat. Aanleg binnengebied. Samenwerkingsovereenkomst 

stad Antwerpen. Overdracht bouwheerschap. Goedkeuring. 

 

4/7 Provinciale overheidsopdrachten. Antwerpen. Havencentrum. Bouwen van 

een havenbelevingscentrum. Aanstellen van een ontwerper. 

Samenwerkingsovereenkomst met AG Vespa. Goedkeuring. 

 

4/8 Provinciale overheidsopdrachten.  

Antwerpen/Deurne. Provinciaal groendomein Rivierenhof. Sportzone west. 

Buitenaanleg. Ontwerp. Goedkeuring. 

 

4/9 Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing artikel 58 provinciedecreet. 

Kennisgeving post. 

 

4/10 Vastgoed. Antwerpen. Provinciaal groendomein Rivierenhof. Bouw 

technisch centrum. Verwerving woning Turnhoutsebaan 220. Voorlopig 

onteigeningsbesluit met onteigeningsplan. Goedkeuring. 

 

4/11 Vastgoed. Beerse. Busseldriesenloop (A.9.05.32). Verlegging en 

openlegging ter hoogte van Biehal 9. Grondaankoop. Goedkeuring. 

 

4/12 Vastgoed. Kontich. Edegemse Beek (A.S.10.7). Vergroting overstort van 

Water-link. Aanleg bijkomende bufferruimte door Aquafin. Overdracht 

perceel aan de provincie Antwerpen. Erratum. Goedkeuring. 

 

4/13 Vastgoed. Fietsostrade Herentals-Balen. Deelprojecten 1-2-3-4 te 

Herentals en Olen (cluster 1) en deelprojecten 13-14-15-16 te Mol en 

Balen (cluster 3). Definitief onteigeningsbesluit met onteigeningsplannen. 

Goedkeuring. 

 

4/14 Vastgoed. Fietsostrade Herentals-Balen. Deelprojecten 1-2-3-4 (cluster 1) 

en 13-14-15-16 (cluster 3). Zesde reeks aankopen (deelprojecten 4 in 

Olen, 13 in Mol en 14 in Balen). Goedkeuring. 

 

4/15 Vastgoed. Fietsostrade Herentals-Balen. Fase 2. Deelproject 8 te Geel 

(cluster 2). Definitief onteigeningsbesluit met onteigeningsplan. 

Goedkeuring. 

 

4/16 Vastgoed. Geel. Fietsostrade Herentals-Balen. Deelproject 6. 

Grondaankoop. Goedkeuring. 
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4/17 Vastgoed. Geel en Mol - Fietsostrade Herentals-Balen - deelproject Geel 

10. Grondaankoop. Goedkeuring. 

 

4/18 Vastgoed. Geel en Mol. Fietsostrade Herentals-Balen - fase 2 - 

deelprojecten 9, 11 en 12. Definitief onteigeningsbesluit met 

onteigeningsplan. Goedkeuring. 

 

 

5. Onderwijs 

 

5/1 Budget 2018. Subsidie Flankerend onderwijsbeleid. Verdeling van krediet. 

Goedkeuring. 

 

5/2 APB Inovant. Jaarrapport en jaarrekening 2017. Goedkeuring. 

 

5/3 APB Vormingscentrum. Jaarrapport en jaarrekening 2017. Goedkeuring. 

 

5/4 APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen. Jaarrapport en jaarrekening 2017. 

Goedkeuring. 

 

 

6. Energie, communicatie en ICT 

 
 
7. Recreatie en toerisme 

 

7/1 APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer. Jaarrapport en jaarrekening 

2017. Goedkeuring. 

 

7/2 APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre. Jaarrapport en jaarrekening 

2017. Goedkeuring. 

 

7/3 APB Sport. Jaarrapport en jaarrekening 2017. Goedkeuring. 

 

7/4 APB Toerisme Provincie Antwerpen. Jaarrapport en jaarverslag 2017. 

Goedkeuring. 

 

7/5 EVAP Arboretum Kalmthout vzw. Jaarrapport en jaarrekening 2017. 

Goedkeuring. 

 

7/6 EVAP Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker vzw. Jaarrapport 

en jaarrekening 2017. Goedkeuring. 

 

 

8. Personeel, organisatieontwikkeling en veiligheid 

 

8/1 APB Cultuurhuis De Warande. Jaarrapport en jaarrekening 2017. 

Goedkeuring. 
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8/2 APB Campus Vesta. Jaarrapport en jaarrekening 2017. Goedkeuring. 

 

 

9. Samenleving 

 

9/1 Budget 2018. Herverdeling van het krediet onder 

2018/64900000/21/0629: Subsidies met betrekking tot wonen (V/R)/ 

Overig woonbeleid. Goedkeuring. 

 

9/2 APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas. Jaarrapport en jaarrekening 

2017. Goedkeuring. 

 

9/3 EVAP Provinciaal Centrum voor de opsporing van Metabole Aandoeningen 

vzw. Jaarrekening 2017. Goedkeuring. 

 

9/4 EVAP Gouverneur Kinsbergencentrum vzw. Jaarrekening 2017. 

Goedkeuring. 

 

 

10. Europa, plattelandsbeleid en sociale economie 

 

10/1 Budget 2018. Toewijzing van het krediet onder 2018/64900000/21/0550/: 

‘We voeren een impulsbeleid arbeidszorg met focus op doorstroom naar 

betaalde tewerkstelling (R)’ aan het Reglement innovatieve projecten in de 

inclusieve economie. Goedkeuring. 

 

10/2 APB PSES. Jaarrapport en jaarrekening 2017. Goedkeuring. 

 

 

11. Milieu, natuur en Mondiaal beleid 

 

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

Subsidies voor Leefmilieuprojecten. Aanwending krediet. Goedkeuring. 

 

11/2 APB PIH. Jaarrapport en jaarrekening 2017. Bestemming van het 

resultaat. Goedkeuring. 

 

 

12. Waterbeleid 

 

 
13. Moties 

 
 
14. Interpellaties 

 

 
1e bijkomende agenda 

14/1 Interpellatie in verband met een Rivierenhof om te koesteren met enkele 

kanttekeningen, ingediend door Frank Geudens (sp.a). 
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2e bijkomende agenda 

14/2 Interpellatie in verband met welk stappenplan volgde en volgt 

gedeputeerde Verhaert om, zowel in de onderwijsraad als in de deputatie, 

de afschaffing van het hoofddoekenverbod in het POA snel te doen 

vooruitgaan, ingediend door Kris Merckx (PVDA+). 

 

 

3e bijkomende agenda 

14/3 Interpellatie in verband met de nieuwe ontwikkeling Electrabelsite, 

ingediend door Diederik Vandendriessche (Groen). 

 

 

15. BESLOTEN VERGADERING 

 

15/1 Aanwijzing omgevingsambtenaar voor de dienst Omgevingsvergunningen. 

Goedkeuring. 
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VOORZITTER.- De heer Helsen heeft het woord. 

 

De heer HELSEN.- Voorzitter, collega’s, 

 

Ik had voorafgaandelijk nog een vraag met betrekking tot het agendapunt 2/12. Dat gaat 

over: Opdrachthoudende vereniging PIDPA, overeenkomst naar aanleiding van uittreding, 

de goedkeuring van die overeenkomst. 

Verschillende collega’s hebben mij gemeld dat die overeenkomst niet bij de stukken zat. 

Dan lijkt het mij ook moeilijk om daarover te stemmen. 

Ik wil dit maar melden bij aanvang van deze vergadering. 

 

 

VOORZITTER.- De stukken in verband met de uittreding uit PIDPA zouden dus niet bij de 

uitnodiging gezeten hebben van de provincieraad. Men gaat dat nakijken. 

Ondertussen gaan we verder met de agenda. 
 

 

0. Provinciale overheid 

 

Nr. 0/1 van de agenda 

 

Jaarlijkse rapportage met betrekking tot interne controle. 

Algemeen kader van het interne controlesysteem. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Krachtens artikel 95 van het provinciedecreet zijn de provincies belast met de 

interne controle van hun activiteiten. Hierover wordt, bij toepassing van artikel 97 

van het provinciedecreet, jaarlijks gerapporteerd aan de deputatie en aan uw raad. 

 

Deze jaarlijkse rapportering aan de provincieraad situeert zich in het meerjarenplan 

onder volgende prioritaire beleidsdoelstelling (PBDS) en actieplan (AP): 

 

 PBDS We willen vanuit een klantenperspectief met een transparante 

besluitvorming tot een gedragen beleid komen door een goede 

samenwerking tussen politici en medewerkers op basis van een onderlinge 

dialoog. We streven zowel in de beleidsvoorbereiding als uitvoering naar 

resultaatgerichtheid, duurzaamheid, gelijke kansen, kostenbewustzijn, 

efficiënte interne processen en responsabilisering van onze medewerkers. 

 AP We verbeteren de werking van de provincie door het uitwerken van 

interne controlemaatregelen, door het uitwerken en aanbieden van tools om 

uniform en organisatiebreed zicht te krijgen op de efficiëntie en effectiviteit 

van de organisatie, door het geven van aanbevelingen die voortvloeien uit 

audits en door het verstrekken van ad hoc advies over processen en 

systemen. Dit moet ons toelaten om zicht te krijgen op het professionele en 

sociale niveau dat we halen en ervoor zorgen dat we op onderbouwde wijze 

de organisatie in de gewenste richting kunnen sturen. 

 

Interne controle is een geheel van maatregelen en procedures die ontworpen zijn 

om een redelijke zekerheid te verschaffen over: 
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1. het bereiken van doelstellingen; 

2. het naleven wetgeving en procedures; 

3. de beschikbaarheid van betrouwbare financiële en beheersinformatie; 

4. het efficiënt en economisch gebruik van middelen; 

5. de bescherming van activa; 

6. het voorkomen van fraude. 

 

Artikel 96 van het provinciedecreet bepaalt dat de provinciegriffier bevoegd is om 

het interne controlesysteem vast te stellen, na overleg met het managementteam. 

 

Het algemeen kader van het interne controlesysteem is onderworpen aan de 

goedkeuring van uw raad. 

 

Het interne controlesysteem bepaalt op welke wijze de interne controle wordt 

georganiseerd, met inbegrip van de te nemen controlemaatregelen en –procedures. 

Het wijst de personeelsleden aan die ervoor verantwoordelijk zijn en bepaalt de 

rapporteringverplichtingen van de personeelsleden die bij het systeem van interne 

controle betrokken zijn.  

 

Het interne controlesysteem beantwoordt minstens aan het principe van 

functiescheiding waar mogelijk en moet verenigbaar zijn met de continuïteit van de 

werking van de provinciale diensten. 

 

Onverminderd de opdrachten inzake interne controle die krachtens dit decreet of 

door de provincieraad aan andere organen of personeelsleden zijn opgedragen, 

staat de provinciegriffier in voor de organisatie en de werking van het interne 

controlesysteem. De provinciegriffier brengt het personeel op de hoogte van het 

interne controlesysteem, alsook van de wijzigingen ervan. 

 

In uitvoering van artikel 96 van het provinciedecreet heeft de provinciegriffier en na 

overleg op 14 mei 2018 met het managementteam, bij afzonderlijk besluit van 

15 mei 2018, het interne controlesysteem vastgesteld. 

 

Voor de rapportering over het jaar 2017 werd net als vorig jaar de ‘Leidraad 

organisatiebeheersing voor lokale besturen’ van Audit Vlaanderen als algemeen 

kader van het interne controlesysteem gebruikt.  

 

Als bijlagen werden bijgevoegd: 

 

- de rapportage met betrekking tot de werking van het interne 

controlesysteem in 2017; 

- het besluit van de griffier d.d. 15 mei 2018 met betrekking tot het interne 

controlesysteem; 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 24 mei 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 95 van het provinciedecreet dat de provincies belast met de interne 

controle van hun activiteiten; 

 

Gelet op artikel 96 van het provinciedecreet dat het interne controlesysteem wordt 

vastgesteld door de provinciegriffier , na overleg met het managementteam en dat 
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het algemeen kader van het interne controlesysteem aan de goedkeuring van de 

provincieraad is onderworpen; 

 

Gelet op het besluit van 15 mei 2018, waarbij de provinciegriffier het interne 

controlesysteem formeel vastlegt; 

 

Overwegende dat het managementteam en de deputatie kennis hebben genomen 

van het rapport over interne controle en het algemeen kader van het interne 

controlesysteem; 

 

Overwegende dat het jaarrapport 2017 beschrijft op welke wijze het interne 

controlesysteem werd geïmplementeerd met inbegrip van de te nemen 

controlemaatregelen en –procedures; 

 

Overwegende dat voor het algemeen kader van het interne controlesysteem werd 

uitgegaan van de ‘Leidraad organisatiebeheersing voor lokale besturen’ van Audit 

Vlaanderen; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt het algemeen kader van het interne controlesysteem, 

gebaseerd op de ‘Leidraad organisatiebeheersing voor lokale besturen’ van Audit 

Vlaanderen.  

 

Artikel 2: 

Kennis wordt genomen van het besluit van 15 mei 2018 van de provinciegriffier 

houdende het vaststellen van het interne controlesysteem en van het jaarrapport 

2017 met betrekking tot de werking van het interne controlesysteem. 

 

 

VOORZITTER.- De heer Merckx heeft het woord. 

 

De heer MERCKX.- Wij gaan die jaarlijkse rapportage goedkeuren, maar ons wel onthouden 

op twee punten.  

Punt 5.2.2. waar het gaat over de samenwerking tussen de politieke organen en de 

administratie: het is niet dat we kritiek hebben op de administratie, maar wel op het 

bestuur dat niet tegemoetkomt aan de vraag die ik hier al in verschillende interpellaties 

naar voor gebracht heb, namelijk meer transparantie. Onder andere was dit in een aparte 

interpellatie bij de budgetbespreking voor 2018. En vooral die concrete vragen om 

gemakkelijker online toegang te krijgen tot bepaalde documenten, gedetailleerde 

cijfergegevens in verband met uitgaven en ontvangsten zonder dat men daarvoor langs de 

Griffie moet passeren. 

Een tweede punt waar wij ons gaan op onthouden is punt 5.8.1.: de financiële planning op 

lange en korte termijn, gericht op de realisatie van de beleidsdoelstellingen. Wij vinden dat 

er geen vooruitgang geboekt is in de richting van onze voorstellen van december voor een 

alternatieve opmaak van de begroting. Namelijk vertrekken van de prioritaire noden van de 

mensen, in plaats van zich grotendeels te houden aan de gecompartimenteerde budgetten 

volgens 5 jaar geleden tussen gedeputeerden afgesproken verdeelsleutels, in plaats van te 
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vertrekken van een herbeoordeling van de noden, en in functie daarvan verschuivingen te 

beslissen in het algemeen belang. 

 

 

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. 

49 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

45 leden hebben ja gestemd; 

 4 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 45 stemmen ja, bij 4 onthoudingen. 

 

 

VOORZITTER.- Ik stel voor de agendapunten 0/2 tot en met 0/5 met één stemming af te 

handelen. De raad stemt ermee in. 
 

Nr. 0/2 van de agenda 

 

APB Arenbergschouwburg provincie Antwerpen. 

Jaarrapport en jaarrekening 2017. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Artikel 236bis &2 van het provinciedecreet bepaalt dat de raad van bestuur van een 

APB zich jaarlijks moet uitspreken over de vaststelling van de jaarrekening en deze 

vaststelling wordt binnen de 20 dagen bezorgd aan de provincieraad. Gelet op het 

in vereffening stellen van het APB Arenbergschouwburg provincie Antwerpen 

(APB APA) met ingang van 1 januari 2018 werd de jaarrekening 2017 vastgesteld 

door de vereffenaars die in de plaats van de raad van bestuur getreden zijn. 

 

De provincieraad keurt de jaarrekening goed aan de hand van het verslag van de 

revisor als ze juist en volledig is en een waar en getrouw beeld geeft van de 

financiële toestand van het APB. 

 

Het BBC-rapport met de jaarrekening is digitaal toegevoegd en sluit af met een 

balanstotaal van 2.855.854,91 EUR en een te verwerken resultaat van 

137.399,81 EUR. Het resultaat op kasbasis bedroeg voor 2017 190.707,17 EUR. 

 

Dit resultaat wordt als volgt bestemd: 137.399,81 EUR toe te voegen aan het 

gecumuleerde resultaat van de vorige boekjaren. 

 

De verklaring van de bedrijfsrevisor met betrekking tot deze jaarrekening is 

afgelegd zonder voorbehoud. Het volledige verslag van de bedrijfsrevisor is 

toegevoegd aan het jaarrapport. 

 

In zitting van heden wordt tevens de ‘eindrapportering budget 2017’ van de 

provincie Antwerpen aan uw raad voorgelegd. Als digitale bijlage is het deelrapport 

van het APB APA toegevoegd waarin de bijdrage van deze entiteit aan de 

provinciale beleidsacties wordt weergegeven. 
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Dit verslag is goedgekeurd in deputatiezitting van 14 juni 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 236bis van het provinciedecreet; 

 

Gelet op Titel 6 – Hoofdstuk 1 van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende 

de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn; 

 

Gelet op de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Antwerpen en het 

APB APA; 

 

Gelet op het verslag van de revisor en zijn verklaring zonder voorbehoud 

betreffende de jaarrekening; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt de jaarrekening 2017 van het autonoom provinciebedrijf 

Arenbergschouwburg provincie Antwerpen. 

 

Artikel 2: 

Kennis wordt genomen van het deelrapport APB Arenbergschouwburg provincie 

Antwerpen van de ‘eindrapportering budget 2017’. 

 

Artikel 3: 

Kennis wordt genomen van bestemming van het resultaat: 137.399,81 EUR toe te 

voegen aan het gecumuleerde resultaat van de vorige boekjaren. 

 

 

Bijlagen: 

1. Rapport over de uitvoering van het budget 2017; 

2. BBC-rapport 2017; 

3. Verslag bedrijfsrevisor. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

 

Nr. 0/3 van de agenda 

 

APB Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant. 

Jaarrapport en jaarrekening 2017. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Artikel 236bis &2 van het provinciedecreet bepaalt dat de raad van bestuur van een 

APB zich jaarlijks moet uitspreken over de vaststelling van de jaarrekening en deze 

vaststelling wordt binnen de 20 dagen bezorgd aan de provincieraad. Gelet op het 

in vereffening stellen van het APB Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en 

Diamant (APB MEJD) (DIVA) met ingang 1 januari 2018 werd de jaarrekening 2017 
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vastgesteld door de vereffenaars die in de plaats van de raad van bestuur getreden 

zijn. 

 

De provincieraad keurt de jaarrekening goed aan de hand van het verslag van de 

revisor als ze juist en volledig is en een waar en getrouw beeld geeft van de 

financiële toestand van het APB MEJD. 

 

Het BBC-rapport met de jaarrekening is digitaal toegevoegd en sluit af met een 

balanstotaal van 12.353.712,34 EUR en een te verwerken resultaat van -

642.762,52 EUR. Het resultaat op kasbasis bedroeg voor 2017 -2.339.480,75 EUR. 

 

Dit resultaat wordt als volgt bestemd: het tekort van 642.762,52 EUR te 

verrekenen met het gecumuleerde resultaat van de vorige boekjaren. 

 

De verklaring van de bedrijfsrevisor met betrekking tot deze jaarrekening is 

afgelegd zonder voorbehoud. Het volledige verslag van de bedrijfsrevisor is 

toegevoegd aan het jaarrapport. 

 

In zitting van heden wordt tevens de ‘eindrapportering budget 2017’ van de 

provincie Antwerpen aan uw raad voorgelegd. Als digitale bijlage is het deelrapport 

van het APB toegevoegd waarin de bijdrage van deze entiteit aan de provinciale 

beleidsacties wordt weergegeven. 

 

Dit verslag is goedgekeurd in deputatiezitting van 14 juni 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 236bis van het provinciedecreet; 

 

Gelet op Titel 6 – Hoofdstuk 1 van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende 

de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn; 

 

Gelet op de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Antwerpen en het 

APB Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant; 

 

Gelet op het verslag van de revisor en zijn verklaring zonder voorbehoud 

betreffende de jaarrekening; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt de jaarrekening 2017 van het autonoom provinciebedrijf 

Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant. 

 

Artikel 2: 

Kennis wordt genomen van het deelrapport APB Museum voor Edelsmeedkunst, 

Juwelen en Diamant van de ‘eindrapportering budget 2017’. 
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Artikel 3: 

Kennis wordt genomen van bestemming van het resultaat: het tekort van 

642.762,52 EUR te verrekenen met het gecumuleerde resultaat van de vorige 

boekjaren. 

 

 

Bijlagen: 

1. Rapport over de uitvoering van het budget 2017; 

2. BBC-rapport 2017; 

3. Verslag bedrijfsrevisor. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

 

Nr. 0/4 van de agenda 

 

APB Fotomuseum. Jaarrapport en jaarrekening 2017. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Artikel 236bis &2 van het provinciedecreet bepaalt dat de raad van bestuur van een 

APB zich jaarlijks moet uitspreken over de vaststelling van de jaarrekening en deze 

vaststelling wordt binnen de 20 dagen bezorgd aan de provincieraad. Gelet op het 

in vereffening stellen van het APB Fotomuseum met ingang van 1 januari 2018 

werd de jaarrekening 2017 vastgesteld door de vereffenaars die in de plaats van de 

raad van bestuur getreden zijn. 

 

De provincieraad keurt de jaarrekening goed aan de hand van het verslag van de 

revisor als ze juist en volledig is en een waar en getrouw beeld geeft van de 

financiële toestand van het APB. 

 

Het BBC-rapport met de jaarrekening is digitaal toegevoegd en sluit af met een 

balanstotaal van 6.149.986,96 EUR en een te verwerken resultaat van -

287.978,26 EUR. Het resultaat op kasbasis bedroeg voor 2017 -191.332,75 EUR. 

 

Dit resultaat wordt als volgt bestemd: het tekort van 287.978,26 EUR te 

verrekenen met het gecumuleerde resultaat van de vorige boekjaren. 

 

De verklaring van de bedrijfsrevisor met betrekking tot deze jaarrekening is 

afgelegd zonder voorbehoud. Het volledige verslag van de bedrijfsrevisor is 

toegevoegd aan het jaarrapport. 

 

In zitting van heden wordt tevens de ‘eindrapportering budget 2017’ van de 

provincie Antwerpen aan uw raad voorgelegd. Als digitale bijlage is het deelrapport 

van het APB toegevoegd waarin de bijdrage van deze entiteit aan de provinciale 

beleidsacties wordt weergegeven. 

 

Dit verslag is goedgekeurd in deputatiezitting van 14 juni 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 236bis van het provinciedecreet; 
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Gelet op Titel 6 – Hoofdstuk 1 van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende 

de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn; 

 

Gelet op de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Antwerpen en het 

APB Fotomuseum; 

 

Gelet op het verslag van de revisor en zijn verklaring zonder voorbehoud 

betreffende de jaarrekening; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt de jaarrekening 2017 van het autonoom provinciebedrijf 

Fotomuseum. 

 

Artikel 2: 

Kennis wordt genomen van het deelrapport APB Fotomuseum van de 

‘eindrapportering budget 2017’. 

 

Artikel 3: 

Kennis wordt genomen van bestemming van het resultaat: het tekort van 

287.978,26 EUR te verrekenen met het gecumuleerde resultaat van de vorige 

boekjaren. 

 

 

Bijlagen: 

1. Rapport over de uitvoering van het budget 2017; 

2. BBC-rapport 2017; 

3. Verslag bedrijfsrevisor. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

 

Nr. 0/5 van de agenda 

 

APB Modemuseum. Jaarrapport en jaarrekening 2017. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Artikel 236bis &2 van het provinciedecreet bepaalt dat de raad van bestuur van een 

APB zich jaarlijks moet uitspreken over de vaststelling van de jaarrekening en deze 

vaststelling wordt binnen de 20 dagen bezorgd aan de provincieraad. Gelet op het 

in vereffening stellen van het APB Modemuseum met ingang van 1 januari 2018 

werd de jaarrekening 2017 vastgesteld door de vereffenaars die in de plaats van de 

raad van bestuur getreden zijn. 

 

De provincieraad keurt de jaarrekening goed aan de hand van het verslag van de 

revisor als ze juist en volledig is en een waar en getrouw beeld geeft van de 

financiële toestand van het APB. 
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Het BBC-rapport met de jaarrekening is digitaal toegevoegd en sluit af met een 

balanstotaal van 5.344.715,13 EUR en een te verwerken resultaat van -

362.158,23 EUR. Het resultaat op kasbasis bedroeg voor 2017 -414.140,30 EUR. 

 

Dit resultaat wordt als volgt bestemd: het tekort van 362.158,23 EUR te 

verrekenen met het gecumuleerde resultaat van de vorige boekjaren. 

 

De verklaring van de bedrijfsrevisor met betrekking tot deze jaarrekening is 

afgelegd zonder voorbehoud. Het volledige verslag van de bedrijfsrevisor is 

toegevoegd aan het jaarrapport. 

 

In zitting van heden wordt tevens de ‘eindrapportering budget 2017’ van de 

provincie Antwerpen aan uw raad voorgelegd. Als digitale bijlage is het deelrapport 

van het APB toegevoegd waarin de bijdrage van deze entiteit aan de provinciale 

beleidsacties wordt weergegeven. 

 

Dit verslag is goedgekeurd in deputatiezitting van 14 juni 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 236bis van het provinciedecreet; 

 

Gelet op Titel 6 – Hoofdstuk 1 van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende 

de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn; 

 

Gelet op de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Antwerpen en het 

APB Modemuseum; 

 

Gelet op het verslag van de revisor en zijn verklaring zonder voorbehoud 

betreffende de jaarrekening; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt de jaarrekening 2017 van het autonoom provinciebedrijf 

Modemuseum. 

 

Artikel 2: 

Kennis wordt genomen van het deelrapport APB Modemuseum van de 

‘eindrapportering budget 2017’. 

 

Artikel 3: 

Kennis wordt genomen van bestemming van het resultaat: het tekort van 

362.158,23 EUR te verrekenen met het gecumuleerde resultaat van de vorige 

boekjaren. 

 

 

Bijlagen: 

1. Rapport over de uitvoering van het budget 2017; 

2. BBC-rapport 2017; 

3. Verslag bedrijfsrevisor. 
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VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

Dan leg ik de punten 0/2 tot en met 0/5 samen voor ter stemming en de stemming is 

geopend. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

49 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

44 leden hebben ja gestemd; 

 5 leden hebben zich onthouden. 
 

De agendapunten 0/2, 0/3, 0/4 en 0/5 worden samen ter goedkeuring voorgelegd. 

Goedgekeurd met 44 stemmen ja, bij 5 onthoudingen. 
 

 

Nr. 0/6 van de agenda 

 

Vereffening APB FotoMuseum, APB ModeMuseum en APB Museum 

voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant. 

Eindverslag vereffenaars. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

In zitting van heden worden de jaarrekeningen 2017 van de onderscheiden 

autonome provinciebedrijven aan uw raad voorgelegd. Voor de entiteiten die op 

basis van het afslankingsdecreet per 1/01/2018 geen provinciale bevoegdheid meer 

zijn, zijn dit meteen de eindrekeningen en werd tevens in de vereffening voorzien. 

 

Met onderhavig verslag wordt het eindrapport van de vereffenaars dhr. Nico 

Lycoops en dhr. Hans Bergmans aan uw raad voorgelegd m.b.t. hun opdracht voor 

het APB Fotomuseum, APB Modemuseum en APB Museum voor Edelsmeedkunst, 

Juwelen en Diamant. 

Zij werden door u uw raad hiervoor aangesteld in zitting van 22 juni 2017. 

 

In uitvoering van hun opdracht hebben de vereffenaars sinds 1/01/2018 voor de 

genoemde entiteiten de openstaande vorderingen trachten te innen en de 

uitstaande schulden af te lossen. 

 

Zij ronden hun opdracht af met volgende resultaten. Deze ‘eindbalans’ wordt 

conform de beslissing van uw raad van 22 juni 2017 overgemaakt aan de 

Museumstichting SON. 

 

Actief 

  

Passief 

 Materiële vaste activa 

  

Eigen vermogen 

 Installaties 

aanschaffingswaarde      845.812,27  

 

Reserves 

        

   2.246.695,87 

Installaties 

afschrijvingen     -815.316,71  

   IT aanschaffingswaarde      479.046,34  

 

Vreemd vermogen 

 IT afschrijvingen     -477.725,54  

 

Leveranciers      213.439,68  

Meubilair 

aanschaffingswaarde      821.500,91  

 

Te ontvangen 

facturen       25.349,03  

Meubilair afschrijvingen     -769.169,17  
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Vlottend activa 

    Handelsgoederen 

aanschaffingswaarde      68.994,55  

   

     Klanten       9.041,38  

   Subsidies    1.020.854,52  

   

     Liquide Middelen    1.302.446,03  

   

     

 

   

2.485.484,58  

  

   

2.485.484,58  

 

Daarnaast wordt ook het kunstpatrimonium overgedragen. Deze collecties zijn per 

31/12/2017 door de entiteiten gewaardeerd aan 19.543.370,94 EUR. 

 

Het volledige eindrapport van de vereffenaars gaat in bijlage bij dit verslag. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 14 juni 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de oprichtingsbesluiten van de autonome provinciebedrijven Fotomuseum, 

Modemuseum en Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant; 

 

Gelet op het besluit tot vereffening van de autonome provinciebedrijven 

Fotomuseum, Modemuseum en Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant 

van 22 juni 2017; 

 

Gelet op het verslag van de vereffenaars; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

De provincieraad keurt het eindverslag van de vereffenaars dhr. Nico Lycoops en 

dhr. Hans Bergmans goed. 

 

Artikel 2: 

Kwijting wordt verleend aan de vereffenaars. 

 

Artikel 3: 

De eindbalansen van APB Fotomuseum, APB Modemuseum en APB Museum voor 

Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant worden overgedragen aan de 

Museumstichting SON. 

 

 

Bijlagen: 

Eindrapport.pdf 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 



PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 

 24 

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

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

49 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

41 leden hebben ja gestemd; 

 8 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 41 stemmen ja, bij 8 onthoudingen. 
 

 

Nr. 0/7 van de agenda 

 

Rapport uitvoering budget 2017. Kennisgeving. 

Verslag van de deputatie 

 

In vergadering van heden wordt aan uw raad het rapport over de uitvoering van 

het budget 2017, het rapport over de uitvoering van het budgethouderschap 2017 

en het rapport van de financieel beheerder over de beheerscontrole van het budget 

2017 voorgelegd ter kennisgeving. 

 

Met de kennisgeving van het rapport over de uitvoering van het budget 2017 wordt 

aan de provincieraad verslag uitgebracht over het financieel luik en over het 

beleidsluik van het budget.  

 

In lijn van de structuur van de beleidsnota van het budget 2017 is het eindrapport 

opgevat als een overzichtelijke verslaggeving per beleidsdoelstelling, per actieplan 

en per actie.  

 

De evaluatie en toelichting per actie werden opgebouwd op basis van de vragen:  

 

 In welke mate werd het budget inhoudelijk en financieel uitgevoerd zoals 

gepland?  

 Waarom wijkt de uitvoering af van de planning?  

 Welke conclusies kan je hieruit trekken? Is er al dan niet nood aan bijsturing 

bij verderzetting van de actie in 2018?  

 

In deze eindevaluatie houdt men rekening met de vooropgestelde prestatie-

indicatoren, de status van ontvangsten en uitgaven en het globaal beeld van het 

verloop van de actie. 

 

Het rapport over de uitvoering van het budget 2017, het rapport over de uitvoering 

van het budgethouderschap 2017 en het rapport van de financieel beheerder over 

de beheerscontrole van het budget 2017 werd voorgelegd aan het 

managementteam op 19 maart 2018. 

 

Dit rapport verschijnt op het intranet op onderstaande locatie: 

http://intranet.provincieantwerpen.be/group/guest/bestuur-en-

organisatie/bedrijfsinformatie/beleidsrapportering/241908/eindrapportering-

uitvoering-budget  

 

Op deze locatie zijn er aanvullend ook andere deelrapporten beschikbaar: een 

deelrapport per beleidsdomein en een deelrapport per APB of EVAP. Ook een 

http://intranet.provincieantwerpen.be/group/guest/bestuur-en-organisatie/bedrijfsinformatie/beleidsrapportering/241908/eindrapportering-uitvoering-budget
http://intranet.provincieantwerpen.be/group/guest/bestuur-en-organisatie/bedrijfsinformatie/beleidsrapportering/241908/eindrapportering-uitvoering-budget
http://intranet.provincieantwerpen.be/group/guest/bestuur-en-organisatie/bedrijfsinformatie/beleidsrapportering/241908/eindrapportering-uitvoering-budget
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samenvatting van het volledige rapport op niveau actieplan is beschikbaar op 

intranet. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 26 april 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 33 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende BBC, 

aangaande de beoordeling van het beleid in de doelstellingenrealisatie; 

 

Gelet op artikel 164 van het provinciedecreet over de rapportering aan de 

provincieraad over de uitvoering van het budgethouderschap; 

 

Gelet op artikel 161 van het provinciedecreet over de rapportering van de 

beheerscontrole door de financieel beheerder; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

De provincieraad van Antwerpen neemt kennis van het rapport over de uitvoering 

van het budget 2017, het rapport over de uitvoering van het budgethouderschap 

2017 en het rapport van de financieel beheerder over de beheerscontrole van het 

budget 2017. 

 

 

VOORZITTER.- De heer Merckx heeft het woord. 

 

De heer MERCKX.- Het is een kennisname, maar het houdt eigenlijk ook verband met het 

punt 4/1 op de agenda, de jaarrekening van 2017. We hebben daarover zeer degelijke 

presentaties gekregen in de commissie Financiën. Niet altijd even begrijpelijk voor een 

leek, maar goed, we moeten ons dan maar scholen.  

Wat ik begrepen heb is wel dat er netto nog een beschikbaar overschot na de stemming is 

van 8,6 miljoen EUR. Dit roept toch wel de vraag op of al die besparingen op jobs en mooie 

sociale initiatieven, die we zeker in de eerste helft van de legislatuur hebben moeten 

ondergaan, wel nodig waren. Had men met dit voorradige geld niet veel meer kunnen doen 

voor initiatieven die de gewone mensen echt vooruithelpen, en had men niet meer kunnen 

doen indien men dan ook nog overbodige of veel te grote cadeaus aan superrijken zoals 

ID&T en Antwerp Diamant Center vermeden had? Dit rapport roept dus opnieuw de vraag 

op of we nu juiste prioriteiten stellen bij de budgetopmaak, of we uitgaan van de grote 

noden van de meerderheid van de bevolking. 

 

 

VOORZITTER.- Dit is een kennisname. 

Zijn daar nog tussenkomsten over? Geen. 

 

Kennis wordt genomen. 
 



PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 

 26 

2. Ruimtelijke ordening, mobiliteit en intercommunales 

 

Nr. 2/1 van de agenda 

 

Uitvoering RSPA: PRUP “Ooievaarsnest” – Puurs – 

definitieve vaststelling. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

1. Procesverloop 

Met het PRUP ‘Ooievaarsnest’ wordt ruimte gecreëerd voor zowel bedrijvigheid als 

recreatie. 

 

De provincie is bevoegd voor de afbakening van bijkomende regionale 

bedrijventerreinen in de economische knooppunten die tot haar bevoegdheid 

behoren. Het plangebied ‘Ooievaarsnest’ is volgens het RSPA gelegen in het 

economisch knooppunt Brabantse poort. Het RSPA bepaalt ook dat de provincie 

de mogelijkheden voor terreinen van lawaaihinderlijke sporten onderzoekt. 

 

Het kaderplan voor de Brabantse poort werd door de deputatie goedgekeurd op 

3 augustus 2006. Hier werden 12 potentiegebieden, waaronder het gebied 

A12-Ooievaarsnest, geselecteerd en gescreend op hun geschiktheid voor de 

inplanting van nieuwe bedrijventerreinen.  

 

In oktober 2009 werd het actieprogramma van het kaderplan geëvalueerd. Deze 

evaluatie toonde aan dat voor het gebied A12-Ooievaarsnest de ontsluiting, een 

belangrijke randvoorwaarde om hier een bedrijventerrein in te planten - 

planologisch mogelijk werd gemaakt door het gewestelijk RUP van het op- en 

afrittencomplex.  

 

In zitting van 19 november 2009 gaf de deputatie goedkeuring aan het bestek en 

de lastvoorwaarden van de opdracht PRUP “Ooievaarsnest” te Puurs. 

 

Op 8 april 2010 gunde de deputatie de opdracht voor opmaak van het PRUP aan 

Sweco Belgium NV (toen nog onder de naam Grontmij). Deze opdracht omvatte 

een plan-MER-screening, maar omdat nadien bleek dat een plan-MER moest 

worden opgemaakt, gunde de deputatie op 12 juli 2012 de opdracht tot opmaak 

van het plan-MER, ook aan Sweco Belgium NV. 

 

Het plan-MER werd door de dienst MER goedgekeurd op 16 mei 2014.  

Het Ruimtelijk Veiligheidsrapport (RVR) werd door de dienst Veiligheidsrapportage 

goedgekeurd op 17 oktober 2017. 

 

De plenaire vergadering van het PRUP werd georganiseerd op 24 februari 2017. Het 

plan werd door de provincieraad voorlopig vastgesteld in zitting van 23 november 

2017.  

 

Het openbaar onderzoek over het plan werd gehouden van 19 december 2017 tot 

en met 16 februari 2018. Naar aanleiding van dit openbaar onderzoek ontving de 

PROCORO 10 ontvankelijke adviezen en 18 ontvankelijke bezwaren. Het 

departement Ruimte Vlaanderen bracht geen advies uit. 

 

Op 4 mei 2018 heeft de PROCORO de ingediende bezwaren en adviezen gebundeld 

en verwerkt (zie bijlage) en advies uitgebracht. De PROCORO stelt voor om het 
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plan op bepaalde punten aan te passen op basis van een aantal adviezen en 

bezwaren die werden uitgebracht tijdens het openbaar onderzoek en op basis van 

haar eigen adviesbevoegdheid. Andere bezwaren en/of adviezen worden weerlegd. 

 

2. Inhoud van het plan 

Het PRUP betreft een zone langs de A12 in Puurs. Het plangebied omvat een 

voormalig gipsstort en de zonevreemde, geluidsproducerende recreatie 

(kleiduifschietstand in open lucht en karting).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situering plangebied (macro)   Situering plangebied (micro) 

 

Het is een van de potentiegebieden voor bijkomende bedrijvigheid in de Brabantse 

poort. In het plan-MER werden verschillende scenario’s onderzocht voor bijkomende 

bedrijvigheid op en rond het gipsstort, waarbij de recreatie al dan niet werd 

behouden.  

 

Het scenario met enkel bedrijvigheid op de site van het gipsstort en behoud van de 

karting en schietstand werd weerhouden, vooral omdat dit scenario het minst 

verkeer genereert. Het scenario met het minste verkeersgeneratie resulteerde, mits 

milderende maatregelen, in aanvaardbare milieueffecten. Bovendien werd gekozen 

om de zuidelijke, grotendeels onbebouwde zone niet aan te snijden, en om de 

schietstand conform het provinciaal bovenlokaal sportinfrastructuurplan 2.0 te 

bestendigen. 
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 Weerhouden scenario uit het plan-MER 
 

Het PRUP bevat dus een zone voor bedrijvigheid en 2 zones voor recreatie (i.f.v. de 

aanwezige autosport en schietstand). Daarnaast is er ook een zone voor ‘gemengd 

open ruimtegebied’ langs de waterloop en bufferbekkens voorzien. Hieronder 

enkele krachtlijnen uit het PRUP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gewestplan + gewRUP op- en afrittencomplex     Grafisch plan PRUP 

 

Bestemming ‘bedrijvigheid’  

 

- Variatie in grootte van bedrijven, minimale oppervlakte van bedrijfsperceel is 

2000m² 

- Beschermingsmaatregelen verplicht bij bouwen of reliëfwijzigingen op het 

gipsstort. Het FANC moet hierbij betrokken worden 
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- Brede buffer in het westen om de activiteiten visueel en akoestisch te 

bufferen ten opzichte van de kernen Sauvegarde en Ruisbroek 

- Ontsluiting moet gebeuren via het nieuwe op- en afrittencomplex van de A12, 

om bijkomend (zwaar) verkeer door de kern van Sauvegarde en Ruisbroek te 

vermijden 

 

Bestemming ‘recreatie’  

 

- Behoud en uitbreiding van de bestaande recreatie (karting en autorijschool) 

- Ook andere vormen van in- en outdoor recreatie is toegestaan (bijvoorbeeld 

binnenspeeltuin) 

 

Bestemming ‘recreatie in open lucht’ 

 

- Behoud van de bestaande schietstand mits herstructurering en maatregelen 

i.f.v. beperken geluidsoverlast 

- Ook andere vormen van laagdynamische in- en outdoor recreatie is 

toegestaan 

- Behoud van de bestaande zonevreemde ééngezinswoning 

 

Bestemming ‘gemengd open ruimte gebied’  

 

- Strook van 50m langs de Hoeikensloop, in functie van waterbeheersing, 

landschapszorg, natuurbehoud en eveneens als natuurverbinding met de 

vallei van de Zielbeek en als scheiding tussen de schietstand en het 

bedrijventerrein 

- Behoud van de bufferbekkens (opgenomen omwille van een logische 

ruimtelijke afbakening van het PRUP) 

 

Overige bestemmingen 

 

- PRUP bevat specifieke voorschriften voor het deel/de delen van de spoorweg, 

de straat Ooievaarsnest en de waterlopen die in het plangebied liggen  

 

3. Decretale basis voor de definitieve vaststelling 

De volgende stap in de procedure is de definitieve vaststelling van het PRUP 

“Ooievaarsnest” door de provincieraad op 28 juni 2018. 

 

Art. 2.2.10 §6 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals gepubliceerd in 

het Belgisch Staatsblad van 20 augustus 2009 en zoals van kracht t.e.m. 30 april 

2017, stelt dat de provincieraad het ontwerp van PRUP definitief dient vast te 

stellen. Bij de definitieve vaststelling van het plan kunnen ten opzichte van het 

voorlopig vastgestelde plan slechts wijzigingen worden aangebracht die gebaseerd 

zijn op of voortvloeien uit de tijdens het openbaar onderzoek geformuleerde 

bezwaren en opmerkingen, de adviezen uitgebracht door de aangeduide 

administraties en overheden of het advies van de PROCORO.  

 

In voormeld artikel is nog opgenomen dat, wanneer de definitieve vaststelling niet 

is gebeurd binnen de hiervoor voorziene termijnen, het plan vervalt.  

 

De termijn voor de definitieve vaststelling komt op 180 dagen na het einde van het 

openbaar onderzoek. In overeenstemming met bovenstaand artikel zal het PRUP 

definitief worden vastgesteld door de provincieraad op 28 juni 2018.  
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4. Verdere timing 

Na de definitieve vaststelling wordt het PRUP samen met het nieuwe besluit van de 

provincieraad en het advies van de PROCORO aan de Vlaamse Regering bezorgd. 

 

Volgens artikel 2.2.11 van de VCRO (zoals later gewijzigd en huidig artikel 2.2.16 

VCRO) heeft de Vlaamse Regering de mogelijkheid om binnen een termijn van 

45 dagen die ingaat de dag na ontvangst van het definitief vastgestelde plan het 

plan te schorsen of te vernietigen. Indien de Vlaamse Regering beslist tot schorsing 

heeft de provincieraad 90 dagen de tijd om het plan opnieuw definitief vast te 

stellen. Bij de definitieve vaststelling van het plan kunnen t.o.v. het geschorste plan 

alleen wijzigingen worden aangebracht die gebaseerd zijn op of voortvloeien uit het 

schorsingsbesluit. Indien de provincieraad niet opnieuw definitief vast stelt vervalt 

het ontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan. 

 

Indien de Vlaamse Regering niet tijdig overgaat tot schorsing of vernietiging wordt 

volgens art. 2.2.12 van de VCRO (zoals later gewijzigd en huidig artikel 2.2.17 

VCRO) de provincieraadsbeslissing houdende de definitieve vaststelling van het 

PRUP bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, waarna het 14 dagen later in 

werking treedt. De deputatie stuurt een afschrift van het PRUP, het advies van de 

procoro en het vaststellingsbesluit naar elke gemeente waarbinnen het plan van 

toepassing is en waar de documenten kunnen worden ingezien. 

 

5. Wijzigingen aan het plan op basis van het advies van de PROCORO en 

de tijdens het openbaar onderzoek ingediende adviezen en bezwaren 

In zitting van 31 mei 2018 heeft de deputatie kennisgenomen van de resultaten 

van het openbaar onderzoek en het advies van de PROCORO. In diezelfde zitting 

werd ook goedkeuring gegeven om een aantal wijzigingen aan het plan aan te 

brengen alvorens het plan definitief te laten vaststellen door de provincieraad. 

 

In wat volgt wordt met betrekking tot de belangrijkste punten telkens weergegeven 

wat de standpunten van de verschillende actoren zijn en welk advies de PROCORO 

hierover uitbracht. Telkens wordt omkaderd weergegeven hoe met het advies van 

de PROCORO wordt omgegaan. 

 

Voor een compleet overzicht wordt verwezen naar de documenten in bijlage. Er 

wordt aangesloten bij het advies van de procoro voor wat betreft deze overige 

punten. 

 

Wijzigingen m.b.t. de schietstand 

 

Opmerkingen openbaar onderzoek: 

Acht bezwaren zijn gericht tegen de schietstand, met telkens dezelfde argumenten: 

- De schoten veroorzaken geluidoverlast in de ruime omgeving, voor mens en 

natuur. Het wijzigen van de schietrichting verplaatst de geluidsoverlast. 

- De effecten van geluid op de omgeving zijn onvoldoende onderzocht in het 

plan-MER, er moet een geluidstudie gebeuren 

- Veiligheid van recreanten komt in gevaar door rondvliegende brokstukken.  

- Behoud van de schietstand is niet verenigbaar met de omgeving en ook niet 

met een goed ruimtelijk beleid. Voorstel voor alternatieve invulling: 

windturbines. 
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Advies PROCORO: 

De PROCORO stelt dat het RSPA bindend bepaalt dat de provincie de 

ontwikkelingsmogelijkheden moet onderzoeken voor terreinen voor 

lawaaihinderlijke sporten. Voor de schietstand gebeurde dit 

onderzoek in kader van het plan-MER en het PRUP. 

 

De PROCORO wijst erop dat de afstandsregels voor 

kleiduifschietstanden in open lucht zijn gerespecteerd en dat het 

PRUP daar bovenop nog maatregelen verplicht om de effecten van 

geluid te verbeteren: 

- Wijzigen van de schietrichting naar het noord- of noordoosten, 

weg van de woonkernen in Puurs en het Hof Van Zielbeek 

- Geluidswerende dak-, zij- en rugdekking rond de schuttersposten 

- Akoestisch-visuele buffer rondom het schietterrein 

Het plan-MER geeft eveneens aan dat een geluidstudie op 

projectniveau nodig is. De VLAREM-wetgeving bepaalt dat in de 

omgevingsvergunning nog andere geluidsbeperkende maatregelen 

kunnen worden opgenomen.  

 

De PROCORO weegt de hinder van de schoten af tegenover het 

belang van de schietstand voor de sport- en natuursector in 

Vlaanderen. Er zijn maar twee kleiduifschietstanden in open lucht in 

Vlaanderen. Dit is een tekort voor deze Olympische sport. In deze 

schietstand gebeurt bovendien het praktijkgedeelte van het 

jachtexamen, georganiseerd door ANB. De provincie geeft in haar 

Bovenlokaal Sportinfrastructuurplan 2.0 dan ook een hoge prioriteit 

aan het zoeken naar ruimte voor schietstanden. 

 

De PROCORO meent dan ook dat het behoud van de schietstand in 

overeenstemming is met het ruimtelijk beleid van de provincie.  

 

De PROCORO stelt wel voor twee voorschriften toe te voegen: 

- Indien uit de geluidstudie op projectniveau blijkt dat een andere 

schietrichting minder geluidshinder genereert, kan deze vergund 

worden. Hiervoor moet de geluidstudie de geluidseffecten 

vergelijken in de woongebieden en de kwetsbare natuurgebieden 

(de Speciale Beschermingszone en het Hof Van Zielbeek), in een 

straal van 1000m rond de schietstand. 

- Het terrein moet zo worden ingericht dat er geen brokstukken 

buiten het terrein kunnen vliegen. 

 

De motivatie omtrent het behoud van de schietstand moet volgens de 

PROCORO beter worden uitgewerkt in de toelichtingsnota, met ook 

extra aandacht voor de effecten van geluid en de relatie tussen het 

effectenonderzoek op het vlak van geluid op planniveau en op 

projectniveau. 

 

Het advies van de PROCORO wordt gevolgd. 
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Wijzigingen m.b.t. bedrijvigheid 

 

Opmerkingen openbaar onderzoek: 

Het ontwerp-PRUP voorziet een brede buffer, met gronddam en geluidscherm, aan 

de westelijke zijde van het bedrijventerrein, met het doel om de impact op geluid 

en het uitzicht in de naastgelegen kernen maximaal te beperken. In één bezwaar 

werd een afwijking van de buffer gevraagd: 

- Een gronddam is volgens bezwaarindiener niet nodig als de ontsluitingsweg 

in het oosten van het terrein wordt gelegd. 

- De manier waarop de buffer is ingetekend belemmert een goede inrichting 

van het terrein.  

 

Advies PROCORO: 

De PROCORO verduidelijkt dat de buffer 70 m breed is omdat die de 

westelijke helling (50 m breed) van het gipsstort omvat en een strook van 

20 m om op het gipsstort een gronddam van 6 m hoog, met scherm, te 

kunnen aanleggen. Dit is nodig om het geluid van de bedrijven én het 

verkeer in een worstcasescenario te bufferen. Uit de bezwaren blijkt dat 

bewoners van Ruisbroek hier inderdaad bezorgd over zijn. Om die reden 

stelt de PROCORO voor deze maximale buffer, met gronddam en scherm, te 

behouden.  

Langs Ooievaarsnest, op het maaiveld, volstaat een buffer met gronddam en 

geluidscherm. De buffer moet hier dan ook maar 20 m breed zijn. De 

PROCORO meent dat een geleidelijke overgang van de breedte, van 20 m 

naar 70 m wel kan worden toegelaten op voorwaarde dat de aanvrager 

motiveert dat deze geleidelijke overgang noodzakelijk is, en kan aantonen 

dat de akoestische en landschappelijke werking van de buffer niet in het 

gedrang komt. 

 

De PROCORO adviseert dan ook de stedenbouwkundige voorschriften in 

die zin aan te passen, en in de toelichtingsnota de noodzaak van de buffer 

te verduidelijken. 

 

Het advies van de PROCORO wordt gevolgd. 

 

Infiltratie 

 

Opmerking openbaar onderzoek: 

VMM adviseerde een aanpassing in de voorschriften rond waterhuishouding in 

art. 1.2.6, 2.2.3 en 3.2.4. Zij vragen om eerst in te zetten op infiltratie in plaats 

van op vertraagde afvoer van hemelwater en formuleren een concrete aanpassing 

van deze voorschriften. 

 

Advies PROCORO: 

De PROCORO gaat akkoord en adviseert om art. 1.2.6, 2.2.3 en 3.2.4 aan te 

passen zoals VMM voorstelde: 

 

Er wordt binnen de zone een buffervolume infiltratievolume voorzien van 

330 m³/ha verharde oppervlakte en een doorvoerdebiet van 10 l/s/ha 

infiltratieoppervlakte van minstens 400 m²/ha verharde oppervlakte. Enkel 

indien infiltratieproeven of metingen van de grondwaterstand aantonen dat 

infiltratie niet mogelijk is, kan er een buffervolume met vertraagde afvoer 
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voorzien worden van 330 m³/ha verharde oppervlakte en een 

doorvoerdebiet van 10* l/s/ha.opgelegd, 

(* in art. 3.2.4: 5l) 

 

Het advies van de PROCORO wordt niet gevolgd. 

 

Het advies neemt namelijk het bergingsvolume en lozingsdebiet uit het 

ontwerp-PRUP letterlijk over. Dit voorschrift is opgenomen in het RUP op 

basis van een milderende maatregel uit het plan-MER om de provinciale 

normen inzake infiltratie op te nemen. Bij opmaak van het MER was dat een 

bergingsvolume van 340m³/ha en een maximaal lozingsdebiet van 5l/s/ha. 

Maar de buffer- en lozingsnormen van de provincie zijn ondertussen zijn 

gewijzigd naar 330 m³/ha en 10 l/s/ha. Deze aantallen werden dan ook, 

gedeeltelijk, op die manier in de stedenbouwkundige voorschriften 

geactualiseerd. Het gaat hier om een materiële vergissing: het is de 

bedoeling de normen op basis waarvan de milieueffecten in het plan-MER 

zijn beoordeeld, nl. 340 m³/ha en 5l/s/ha, te vertalen in de voorschriften. 

De PROCORO adviseert op basis van de eigen adviesbevoegdheid ook om 

materiële vergissingen recht te zetten  

 

Om die reden worden de normen in art. 1.2.6, 2.2.3 en 3.2.4 aangepast 

conform de formulering van de PROCORO maar met de normen zoals 

vermeld in het plan-MER dus 340m³ in plaats van 330, en 5l in plaats van 

10. 

Voor art. 1.2.6 wordt ook de bepaling ‘binnen de zone’ uit het advies van de 

PROCORO niet mee overgenomen in het voorschrift. In hetzelfde art. staat 

namelijk specifiek dat het infiltratie- of bergingsvolume kan worden 

gerealiseerd in het bedrijventerrein (art. 1) en/of het gemengd open 

ruimtegebied (art. 4).  

 

Wijzigingen n.a.v. overige bezwaren en adviezen 

 

Opmerkingen openbaar onderzoek: 

De overige bezwaren en adviezen betreffen eerder technische of minder 

fundamentele opmerkingen.  

 

Advies PROCORO: 

De PROCORO treedt een aantal van deze opmerkingen bij en stelt volgende 

wijzigingen voor aan het PRUP: 

 

Stedenbouwkundige voorschriften 

- Bouwhoogte van de bedrijfsgebouwen uitdrukken t.o.v. referentiepeil, en 

niet in TAW 

- Voor bezoekers mogen parkeerplaatsen worden voorzien in een 

verhouding van 1/20 t.o.v. de parkeerplaatsen voor werknemers  

- Bedrijven die grenzen aan Ooievaarsnest moeten een groenstrook 

aanleggen langs de straat 

- Wijziging van de naamgeving van de zones voor recreatie, zonder 

vermelding ‘schietstand’ en ‘autosport’  

 

Toelichtingsnota  

- Verduidelijken dat de buffer rond het schietterrein het onderhoud van de 

beek niet mag hypothekeren 
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- Opnemen van de veiligheidsvoorschriften over de hoogspanningsleiding 

in bijlage 

- Aanvullen impact op buurt- en voetweg 

- Aanvullen informatie over rotonde en fietsinfrastructuur 

- Rechtzetting in verwijzing naar materialendecreet 

 

Plannen 

- Afstemmen van grafisch plan en legende met de voorschriften 

- Toevoegen van de hoogspanningsleiding en – station op het plan 

bestaande toestand 

 

Het advies van de PROCORO wordt gevolgd.  

 

6. Zaken die niet hebben geleid tot wijzigingen aan het plan op basis van 

het advies van de PROCORO en de tijdens het openbaar onderzoek 

ingediende adviezen en bezwaren 

 

De overige bezwaren en adviezen geven geen aanleiding tot een aanpassing van 

het PRUP. De PROCORO weerlegt een aantal van deze opmerkingen. Hieronder 

volgt een samenvatting. Voor een compleet overzicht wordt verwezen naar de 

documenten in bijlage. 

 

Bezwaren m.b.t. bedrijvigheid 

 

Opmerkingen openbaar onderzoek: 

In een tweetal bezwaren wordt de noodzaak voor een nieuw bedrijventerrein in 

vraag gesteld. Meerdere bezwaarschriften gaan over mogelijke hinder (geluid, 

fijnstof,…).  

Er is ook een bezwaar ingediend tegen de voorschriften over de perceelindeling. 

Bezwaarindiener stelt voor 1 groot bedrijf mogelijk te maken en ook het opsplitsen 

in meerdere kleine units van minstens 400 m² toe te laten. 

 

Advies PROCORO: 

De PROCORO motiveert de keuze voor dit bijkomend bedrijventerrein vanuit 

het aanbodbeleid van het RSPA in de Brabantse poort.  

 

De PROCORO weerlegt de bezwaren rond de hinder, omdat de voorschriften 

van het ontwerp-PRUP al opleggen dat de bedrijven geen hinder mogen 

veroorzaken op de omgeving.  

 

De PROCORO meent dat het voorschrift over het aantal en de grootte van de 

bedrijfspercelen een variatie aan bedrijven beoogt, complementair met de 

bedrijvigheid in de omgeving. Door minstens 13 bedrijven te verplichten van 

minstens 2000 m² wordt enerzijds voorkomen dat er kleine KMO’s zich 

vestigen, die in de kern thuishoren of op een lokaal bedrijventerrein, en 

anderzijds geeft dit ruimte voor bedrijven die te klein zijn voor de regionale 

bedrijventerreinen in de omgeving.  

 

De PROCORO stelt voor geen wijzigingen aan te brengen.  

 

Het advies van de PROCORO wordt gevolgd. 
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Bezwaren m.b.t. mobiliteit 

 

Opmerkingen openbaar onderzoek: 

Uit de bezwaren blijkt bezorgdheid voor bijkomend (sluip)verkeer door de kern van 

Ruisbroek-Sauvegarde. De bezwaren bevatten een aantal suggesties om dit te 

voorkomen: monitoring van het sluipverkeer, een mobiliteitsplan voor kmo in de 

omgeving, behoud van de tijdelijke afrit van de A12 naar Ruisbroek of het 

aanleggen van een verbindingsweg doorheen het plangebied van het PRUP. 

Advies PROCORO: 

De PROCORO bevestigt, zoals al in de toelichtingsnota werd gemotiveerd, 

dat een verbindingsweg tussen de Gansbroekstraat en Ooievaarsnest niet 

wenselijk is. Deze weg zou door de zone voor de schietstand lopen. Dit 

betekent dat er minder ruimte is om de schietstand zich optimaal te laten 

inrichten, en mogelijks is dit niet verenigbaar vanuit veiligheid. 

 

De PROCORO geeft aan dat de andere maatregelen niet in het PRUP kunnen 

worden opgelegd, maar stelt voor de suggesties aan de betrokken 

wegbeheerders over te maken. 

 

Het advies van de PROCORO wordt gevolgd. 

 

Overige bezwaren en adviezen 

 

Opmerkingen openbaar onderzoek: 

De overige bezwaren en adviezen betreffen eerder technische of minder 

fundamentele opmerkingen. Zo werden bezwaren ingediend over tewerkstelling, 

bouwmisdrijven, de weginfrastructuur buiten het plangebied,…  

 

Advies PROCORO: 

De PROCORO weerlegt een aantal van deze opmerkingen, geeft aan 

wanneer het geen ruimtelijke argumenten zijn of wanneer het vragen betreft 

die niet via de stedenbouwkundige voorschriften van dit PRUP kunnen 

worden opgelost. 

 

Het advies van de PROCORO wordt gevolgd. 

 

7. Advies PROCORO op basis van eigen adviesbevoegdheid 

 

Op basis van haar eigen adviesbevoegdheid heeft de PROCORO ook een aantal 

opmerkingen gemaakt. Hieronder volgt een samenvatting. Voor een compleet 

overzicht wordt verwezen naar de documenten in bijlage. 

 

De PROCORO adviseert om de documenten die werden opgevraagd in kader 

van openbaarheid van bestuur te bezorgen aan de aanvragers. 

 

Het advies van de PROCORO wordt niet gevolgd. Deze aanvragen moeten 

gericht zijn aan de provinciegriffier, die dient de beslissen of de documenten 

al dan niet bezorgd kunnen worden. Dit is geen bevoegdheid van de 

PROCORO en ook niet van de provincieraad. 

 

De PROCORO adviseert om in de stedenbouwkundige voorschriften de 

mogelijkheid open te laten om de schietstand te overkappen als dat de 
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enige optie is om een afdoende buffering van de schietstand mogelijk te 

maken. 

 

Het advies van de PROCORO wordt niet gevolgd.  

Art. 3.2.1 van de stedenbouwkundige voorschriften bepaalt dat de 

schietstand bestaat uit de werpplaats, de schietplaats en het schietveld. De 

volledige schietstand overkappen is volgens de voorschriften niet mogelijk 

maar een geluidswerende dakdekking van de schietplaats wordt reeds 

opgelegd. Een bijkomende overkapping over een beperkte strook van het 

schietveld, aansluitend bij de schietplaats is reeds mogelijk op basis van art. 

3.2.2 van de stedenbouwkundige voorschriften.  

Het overkappen van het volledige schietterrein strookt niet met de 

bestemming 'recreatie in open lucht'. De mogelijke effecten van zo'n 

overkapping op landschap, water, mens, fauna en flora zijn niet onderzocht 

in het plan-MER.  

De provincieraad stelt voor toelichtend bij art. 3.2.2. ‘bebouwing en 

constructies’ op te nemen “In functie van het beperken van geluid is een 

geluidswerende dak-, zij- en rugdekking verplicht. Deze geluidswerking kan 

zich, met het oog op geluidsbeperking, ook beperkt verderzetten langs en/of 

over het schietveld.” 

 

De PROCORO adviseert om het woord ‘rooilijnbreedte’ in art. 1.2.2 steeds 

te vervangen door ‘breedte’. 

 

Het advies van de PROCORO wordt gevolgd. Voortvloeiend uit dit advies 

moet ook de term '-weg' in dit voorschrift worden vervangen door de term 

'ontsluiting' om het onderscheid te maken wanneer de wegenis wordt 

bedoeld en wanneer de gehele wegzate. Het voorschrift uit artikel 1.2.2 

wordt als volgt aangepast (de wijzigingen worden – voor de duidelijkheid - 

schuingedrukt weergegeven): 

 

Bij de uitwerking van de inrichting van de wegenis moet aan één van de 

volgende opties voldaan zijn: 

De wegen voor voet- en fietsverkeer worden aangelegd langs de 

hoofdontsluitingsweg. De hoofdontsluiting heeft een minimale breedte van 

20 m. Fietspaden worden voorzien langs beide zijden van de rijweg en 

hebben een minimale breedte van 1,75 m.  

De wegen voor voet- en fietsverkeer worden gescheiden van de 

hoofdontsluitingsweg aangelegd. De minimale breedte voor de 

hoofdontsluiting wordt in dit geval 16,5 m. De minimale breedte voor de 

ontsluiting voor voet- en fietsverkeer bedraagt 3,5 m.  

 

De PROCORO adviseert materiële vergissingen aan te passen en na te kijken 

of er naar aanleiding van de voorgestelde aanpassingen aan het dossier 

bijkomende aanpassingen moeten gebeuren in de rest van het dossier. 

Hierbij moet bijzondere aandacht uitgaan naar de passages over de 

doorvertaling van het plan-MER. 
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Het advies van de PROCORO wordt gevolgd. Eén van de nodige 

aanpassingen wordt hieronder verduidelijkt: 

 

Naar aanleiding van het advies van de PROCORO wordt een alternatieve 

schietrichting mogelijk gemaakt. Dit vergt ook een aanpassing met 

betrekking tot de passage over de ontsluiting van de schietstand. In de 

toelichtingsnota staat in 10.1.5 namelijk "In het RUP wordt ervoor geopteerd 

om de ontsluitingsweg van het bedrijventerrein niet te verbinden met de 

Gansbroekstraat omdat dit in het gekozen scenario een ongewenste en 

vanuit veiligheid niet te verantwoorden doorsnijding van de schietstand met 

zich mee zou brengen." In 8.3.6 'Relatie ontsluiting en schietrichting in 

deelgebied noord' staat enkel "Omdat de gewijzigde schietrichting voor 

gevaarlijke toestanden kan zorgen op de bestaande toegangsweg dient de 

ontsluiting te worden gewijzigd. Dit kan door de toegangsweg richting A12 te 

verplaatsen of een parking te voorzien aan de Gansbroekstraat met 

(beveiligde) wandelroute naar de schietplaats"  

Om verwarring te vermijden wordt er in 8.3.6 opgenomen dat ook indien 

een alternatieve schietrichting wordt gekozen, het criterium geldt dat er 

geen menging van de schietactiviteit met verkeer mogelijk mag zijn. 

 

 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 7 juni 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

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

Staatsblad van 20 augustus 2009, inzonderheid artikelen 2.2.9 tot 2.2.12 (zoals 

van kracht tot en met 30 april 2017); 

 

Gelet op artikel 2.2.10 §7 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening met 

betrekking tot het ruimtelijk veiligheidsrapport; 

 

Gelet op het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid van 5 april 

1995 (met wijzigingen), kortweg MER-decreet genoemd, in de versie zoals van 

kracht tot en met 30 april 2017;  

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 2007 betreffende de 

milieueffectrapportage over plannen en programma’s;  

 

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 decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid (en 

latere wijzigingen), inzonderheid artikel 8, §§1 en 2; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 (en latere 

wijzigingen) tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de 

watertoets, inzonderheid de artikelen 2 en 4; 

 

Gelet op de bij besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 (en latere 

wijzigingen) tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de 

watertoets in bijlage 1 opgenomen kaarten; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 mei 2001 (en latere 

wijzigingen) tot aanwijzing van de instellingen en administraties die adviseren over 

voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen;  

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 april 2008 tot vaststelling van 

de nadere regels m.b.t. de vorm en inhoud van ruimtelijke uitvoeringsplannen; 

 

Gelet op het verslag van de plenaire vergadering van 24 februari 2017 omtrent het 

voorontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan “Ooievaarsnest” en de in het 

kader hiervan uitgebrachte mondelinge en schriftelijke adviezen; 

 

Gelet op het provincieraadsbesluit van 23 november 2017 houdende de voorlopige 

vaststelling van het ontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 

“Ooievaarsnest”; 

 

Gelet op het openbaar onderzoek dat werd georganiseerd van 19 december 2017 

tot en met 16 februari 2018; dat dit openbaar onderzoek werd aangekondigd door 

publicatie in het Belgisch Staatsblad en 3 verschillende dagbladen en een bericht op 

de website van de provincie; dat 10 ontvankelijke adviezen en 18 ontvankelijke 

bezwaren werden ingediend; 

 

Gelet op het bericht van het Departement Omgeving van 30 januari 2018 dat het 

Departement geen advies zal uitbrengen over het ontwerp van provinciaal 

ruimtelijk uitvoeringsplan “Ooievaarsnest”; 

 

Gelet op de bezwaren en adviezen die werden uitgebracht naar aanleiding van het 

openbaar onderzoek over het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 

“Ooievaarsnest”; 

 

Gelet op het advies van de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening van 

4 mei 2018 en in het bijzonder de ruimtelijke argumentatie die het advies aanvoert 

om de bezwaren en opmerkingen te verwerpen of om het ontwerp van provinciaal 

ruimtelijk uitvoeringsplan “Ooievaarsnest” aan te passen; 
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Overwegende dat de planopties van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 

“Ooievaarsnest” beantwoorden aan de principes van het Ruimtelijk Structuurplan 

Vlaanderen; 

 

Overwegende dat de inhoud van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 

“Ooievaarsnest” in overeenstemming is met het richtinggevend en het bindend 

gedeelte van het ruimtelijk structuurplan voor de provincie Antwerpen; 

 

Overwegende dat het ruimtelijk structuurplan voor de provincie Antwerpen de 

Brabantse Poort bindend selecteert als provinciale poort in de gewenste ruimtelijk-

economische structuur; dat bindende bepaling nr. 43 bepaalt dat de provincie in 

uitvoeringsplannen nader te bepalen regionale bedrijventerreinen afbakent in de 

economische knooppunten die tot haar bevoegdheid behoren; dat bindende 

bepaling nr. 51 bepaalt dat de provincie de ontwikkelingsmogelijkheden van 

zonevreemde campings van bovenlokaal belang en terreinen voor lawaaihinderlijke 

sporten onderzoekt; dat het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan “Ooievaarsnest” 

ruimte creëert voor bedrijvigheid in de Brabantse Poort en vastlegt, na onderzoek 

in het plan-MER, wat de ontwikkelingsmogelijkheden zijn van de aanwezige 

lawaaihinderlijke sporten; 

 

Overwegende dat volgens artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 en latere 

wijzigingen betreffende het integraal waterbeleid het plan onderworpen dient te 

worden aan de watertoets; dat het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 

2006 en latere wijzigingen nadere regels vaststelt voor de toepassing van de 

watertoets, dat het plan werd getoetst aan de kenmerken van het watersysteem en 

aan de relevante doelstellingen en beginselen van artikel 5, 6 en 7 van het decreet 

integraal waterbeleid; dat er in het plan-MER een toetsing is gebeurd van het PRUP 

“Ooievaarsnest” ten aanzien van het watersysteem; dat het grootste deel van het 

plangebied ligt in mogelijk overstromingsgevoelig gebied volgens de 

watertoetskaart, waaronder zelfs het gipsstort van 14,3 ha dat circa 15 meter 

boven het maaiveld rijst; dat de Zielbeek en de Appeldonkbeek en hun zijlopen 

door het plangebied stromen en ook de wachtbekkens zijn opgenomen in het 

plangebied; dat er in en nabij het plangebied een aantal bodem- en 

grondwaterverontreinigingen voorkomen; dat bijkomende verharding een negatief 

effect kan hebben op de overstromingsgevoelige gebieden stroomop- en –afwaarts 

en op infiltratie van hemelwater naar het grondwater; dat de voorschriften per 

hectare verharde oppervlakte een infiltratievolume verplichten in de zone recreatie- 

en bedrijvenzone en dat enkel indien infiltratieproeven of metingen van de 

grondwaterstand aantonen dat infiltratie niet mogelijk is er een buffervolume met 

vertraagde afvoer kan worden voorzien; dat dit infiltratie- of buffervolume 

voldoende groot is om het overstromingsrisico ten gevolge van het plan in te 

perken; dat het ruimtelijk uitvoeringsplan niet-waterdoorlatende verhardingen in de 

bufferstrook van het bedrijventerrein, het gemengd open ruimtegebied en de zones 

voor recreatie beperkt tot wat noodzakelijk verhard moet zijn omwille van 

milieuhygiënische of veiligheidsredenen; dat de gewestelijke stedenbouwkundige 

verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen 

en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater van toepassing is; dat de 

voorschriften opleggen dat er een volledig gescheiden systeem voor de afvoer van 

oppervlakte- en hemelwater op de percelen verplicht is; dat hierdoor in alle 

redelijkheid kan worden geoordeeld dat het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 

“Ooievaarsnest” verenigbaar is met het watersysteem en geen schadelijk effect op 

de waterhuishouding veroorzaakt; 
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Overwegende dat het PRUP ‘Ooievaarsnest’ overeenkomstig art. 2.2.2, §1, 6° a) 

van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (B.S. 20.08.09), een overzicht van de 

conclusies van het planMER bevat; dat op 31 oktober 2012 een 

kennisgevingsdossier werd overgemaakt aan de dienst MER, hetwelk op 

20 november 2012 volledig verklaard werd; dat dit dossier vervolgens ter inzage 

werd gelegd van het publiek van 23 november 2012 tot 4 januari 2013; dat door de 

dienst MER op 8 maart 2013 een richtlijnennota werd opgemaakt op basis waarvan 

een planMER werd opgesteld dat door de dienst MER op 16 mei 2014 werd 

goedgekeurd; dat bijgevolg voldaan werd aan art. 4.2.8 e.v. van het decreet 

houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid van 5 april 1995 (met 

wijzigingen), kortweg MER-decreet genoemd; 

 

Overwegende dat, ingevolge art. 4.1.7 DABM, rekening werd gehouden met het 

MER-rapport; dat in het plan-MER vijf scenario’s werden onderzocht voor 

bijkomende bedrijvigheid in de omgeving van het gipsstort, al dan niet met behoud 

van de recreatie; dat er in de referentiesituatie volgens het plan-MER een hoge 

belasting is van het hoger weggennetwerk; dat het plan-MER stelt dat hoe groter 

de verkeersgeneratie tijdens de spitsperioden ten gevolge van het plan is, hoe 

groter de negatieve impact op de doorstroming is; dat bijkomend verkeer ook 

negatieve milieueffecten veroorzaakt op geluid, lucht en verkeersveiligheid; dat het 

scenario dat het minste verkeer genereert scenario 1 is, waarbij de recreatie blijft 

behouden en er enkel bedrijvigheid wordt voorzien op het gipsstort en in het 

noordelijke deel; dat dit scenario de open ruimte ten zuiden van de 

Sint-Katharinastraat en Ooievaarsnest niet aansnijdt voor bedrijvigheid; dat de 

scenario’s waarbij deze open ruimte wel wordt aangesneden een belangrijke 

negatieve bijdrage betekenen ten aanzien van luchtverontreiniging, 

landschappelijke structuur en inname van landbouwgrond;  

 

Overwegende dat ook voor de recreatiezones rekening werd gehouden met het 

MER-rapport; dat het plan-MER stelt dat het wijzigen van de schietrichting in 

noord- of noordoostelijke richting, weg van de kernen van Ruisbroek en het hof van 

Zielbeek, de geluidshinder kan milderen; dat het plan-MER ook stelt dat het 

aanbrengen van geluidswerende dak-, zij- en rugdekking het impulsgeluid kan 

beperken; dat een kwantitatieve inschatting van het effect van deze maatregelen in 

het plan-MER niet gemaakt kan worden, omdat dit zeer afhankelijk is van minstens 

de emissies, de exacte locaties en hoogte van de bronnen, die op moment van 

opmaak van het plan-MER niet bekend waren; dat het plan-MER dan ook stelt dat 

in het kader van de vergunning of handhaving een specifieke geluidstudie nodig is 

om de impact van deze maatregelen te kwantificeren; dat volgens art. 5.32.8.2.8. 

VLAREM II in de omgevingsvergunning geluidsbeperkende maatregelen kunnen 

worden opgelegd; dat het plan-MER dan ook oordeelt dat wanneer de schietstand 

behouden blijft en deze maatregelen worden toegepast, er een matig positief effect 

voor het piekgeluid zal zijn ten opzichte van de huidige situatie, met dien verstande 

dat er nog steeds een matig negatieve situatie blijft bestaan; dat er in Vlaanderen 

een tekort is aan kleiduifschietstanden in open lucht; dat het bovenlokaal 

sportinfrastructuurplan 2.0 van de provincie Antwerpen een hoge prioriteit geeft 

aan het voorzien van ruimte voor schietstanden; dat het PRUP bepaalt dat de 

schietstand behouden mag blijven en bovenstaande milderende maatregelen 

verplicht opneemt in de stedenbouwkundige voorschriften; dat het PRUP bijkomend 

oplegt dat er een visueel-akoestische buffer rond het schietterrein moet worden 

aangelegd, dat een alternatieve schietrichting die nog minder geluidshinder 

veroorzaakt, gemeten in een straal van 1 km rond de schietstand, ook kan worden 

toegelaten;  
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Overwegende dat ook andere maatregelen, die het plan-MER voorstelde om ernstig 

negatieve effecten te voorkomen, werden doorvertaald in de stedenbouwkundige 

voorschriften, zoals het aantakken van de ontsluiting van het bedrijventerrein op 

het rond punt dat wordt aangelegd in kader van het op- en afrittencomplex 

Willebroek-Noord, het voorzien van een gronddam aan de westelijke zijde van het 

gipsstort, het isoleren van de schutters en het verplichten van 

beschermingsmaatregelen tegen radon;  

 

Overwegende dat het plan-MER een tabel bevat waarin de conclusies en de op te 

volgen milderende maatregelen en aanbevelingen werden opgelijst; dat eveneens 

in deze tabel wordt aangegeven op welk niveau deze dienen doorvertaald te 

worden; dat in de toelichtingsnota van het PRUP “Ooievaarsnest” in een tabel wordt 

opgenomen op welke manier de opgesomde milderende maatregelen en 

aanbevelingen uit het plan-MER worden doorvertaald in het PRUP;  

 

Overwegende dat gekoppeld aan het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 

“Ooievaarsnest” een ruimtelijk veiligheidsrapport werd opgemaakt; dat dit 

ruimtelijk veiligheidsrapport op 17 oktober 2017 werd goedgekeurd door de dienst 

Veiligheidsrapportering; dat de toelichtingsnota van het ruimtelijk uitvoeringsplan 

“Ooievaarsnest” een overzicht bevat van de conclusies van dit ruimtelijk 

veiligheidsrapport overeenkomstig artikel 2.2.2, §1, 6c) van de Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening; dat in toepassing van artikel 2.2.10 §7 van de Vlaamse 

Codex Ruimtelijke Ordening met de resultaten van dit ruimtelijk veiligheidsrapport 

rekening wordt gehouden in het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 

“Ooievaarsnest”; 

Overwegende dat, naar aanleiding van de bezwaren en adviezen en het advies van 

de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening, een aantal wijzigingen worden 

aangebracht aan het voorlopig vastgestelde provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 

“Ooievaarsnest”;  

 

Overwegende dat de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening adviseert om 

in de stedenbouwkundige voorschriften de mogelijkheid open te laten om de 

schietstand te overkappen als dat de enige optie is om een afdoende buffering 

van de schietstand mogelijk te maken;  

 

Overwegende dat de provincieraad het advies op dit punt niet volgt omdat het 

volledig overkappen van het schietterrein niet strookt met de bestemming 

‘recreatie in open lucht’; dat een overkapping van de schietplaats reeds wordt 

voorzien; dat een beperkt ruimere dak- en zijdekking over en/of langs het 

schietveld in functie van geluidsbuffering ruimtelijk wel inpasbaar is; dat in de 

toelichtende kolom bij art. 3.2.2 wordt opgenomen dat de dak- en zijdekking met 

het oog op de geluidsbeperking, ook beperkt kan worden verdergezet langs en/of 

over het schietveld;  

 

Overwegende dat de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening adviseert om 

in art. 1.2.2. de term “rooilijnbreedte” te vervangen door “breedte”; dat de 

provincieraad zich aansluit bij dit punt uit het advies; dat uit dit punt van het advies 

voortvloeit dat ook de term “-weg” wordt gewijzigd om het onderscheid tussen de 

rijweg en de wegzate duidelijk te maken; dat de passage in art. 1.2.2 wordt 

vervangen door “De wegen voor voet- en fietsverkeer worden aangelegd langs de 

hoofdontsluitingsweg. De hoofdontsluiting heeft een minimale breedte van 20 m. 

Fietspaden worden voorzien langs beide zijden van de rijweg en hebben een 

minimale breedte van 1,75 m.” en “De wegen voor voet- en fietsverkeer worden 
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gescheiden van de hoofdontsluitingsweg aangelegd. De minimale breedte voor de 

hoofdontsluiting wordt in dit geval 16,5 m. De minimale breedte voor de ontsluiting 

voor voet- en fietsverkeer bedraagt 3,5 m.” waarbij in de toelichtende kolom wordt 

toegevoegd in het begin van de bijhorende paragraaf “De ontsluiting omvat de 

wegzate die onderstaande delen bevat”;  

 

Overwegende dat de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening adviseert om 

art. 1.2.6, 2.2.3 en 3.2.4 aan te passen; dat de commissie ook adviseert om 

materiële vergissingen aan te passen; dat het bergingsvolume en het 

lozingsdebiet in vermelde voorschriften voortkomen uit de milderende maatregel 

uit het plan-MER om de provinciale normen over infiltratie te hanteren; dat het 

PRUP de geactualiseerde provinciale normen heeft opgenomen en niet de normen 

die in het plan-MER staan; dat de milieueffecten zijn beoordeeld op basis van de 

vroegere normen zoals die in het plan-MER staan; dat het advies van de commissie 

dan ook niet wordt gevolgd; dat art. 1.2.6, 2.2.3 en 3.2.4 worden aangepast zoals 

in het advies van de commissie staat geformuleerd met uitzondering van het 

bergingsvolume, dat 340m³/ha wordt, en het maximale lozingsdebiet, dat 5 l/s/ha 

wordt; dat dit ook zo wordt aangepast in hoofdstuk 10.1.6 van de toelichtingsnota 

10.1.6.;  

 

Overwegende dat de commissie adviseert om in art. 1.2.6, 2.2.3 en 3.2.4 telkens 

op te nemen dat het infiltratie- en buffervolume binnen de zone moet worden 

gerealiseerd; dat in hetzelfde advies staat dat dit in art. 1.2.6 moet worden 

gerealiseerd in art 1 en/of art 4 zoals in het ontwerp-PRUP stond; dat de 

voorgestelde aanpassing van de commissie dus een interne strijdigheid bevat; dat 

de bepaling ‘binnen de zone’ dan ook niet werd toegevoegd in art. 1.2.6; 

 

Overwegende dat ook nog beperkte materiële aanpassingen werden 

doorgevoerd, zoals het verduidelijken dat een verbindingsweg tussen de 

Gansbroekstraat en Ooievaarsnest ook bij een alternatieve schietrichting niet 

wenselijk is; het actualiseren van de procedurestappen; het verwijderen van 

afbeeldingen die niet relevant zijn voor het gekozen scenario;  

 

Overwegende dat de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening voorstelt om 

na de definitieve vaststelling van het PRUP de documenten die expliciet worden 

gevraagd door bezwaarindieners en adviesverleners te bezorgen in het kader van 

'openbaarheid van bestuur'; dat de provincieraad dit wenst te nuanceren; dat 

het verlenen van toestemming of weigering van inzage in bestuursdocumenten in 

het kader van openbaarheid van bestuur een bevoegdheid is van de 

provinciegriffier; dat een aanvraag tot inzage in bestuursdocumenten in het kader 

van openbaarheid van bestuur steeds via de provinciegriffier dient te verlopen; 

 

Overwegende dat wat betreft de overige opmerkingen uit het advies van de 

provinciale commissie voor ruimtelijke ordening, de provincieraad zich uitdrukkelijk 

aansluit bij het advies van de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan “Ooievaarsnest” te Puurs wordt definitief 

vastgesteld. 
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Bijlagen ter inzage bij de griffie: 

- PRUP “Ooievaarsnest”; 

- Ruimtelijk veiligheidsrapport; 

- Plan-MER; 

- Bezwaarschriften en adviezen n.a.v. openbaar onderzoek; 

- Advies van de PROCORO van 4 mei 2018. 

 

 

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. 

49 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

45 leden hebben ja gestemd; 

 4 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 45 stemmen ja, bij 4 onthoudingen. 
 

 

Nr. 2/2 van de agenda 

 

Erratum. Uitvoering RSPA: PRUP “Tuincentrum Kruisweg” – 

Wuustwezel – voorlopige vaststelling. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

- Procesverloop 

Het planologisch attest voor de uitbreiding van het bestaande bedrijf binnen het 

plangebied werd door de provincieraad op 24 februari 2017 onder voorwaarden 

goedgekeurd. Indien een planologisch attest besluit dat het bedrijf kan behouden 

worden op de plaats waar het gevestigd is, en als dat behoud de opmaak of de 

wijziging van een ruimtelijk uitvoeringsplan veronderstellen, is het betrokken 

bestuursorgaan, in dit geval de provincie, ertoe verplicht om binnen het jaar na de 

afgifte van het planologisch attest een voorontwerp PRUP op te maken. 

 

In zitting van 10 augustus 2017 werd goedkeuring gehecht aan het bestek en de 

lastvoorwaarden van de opdracht voor de opmaak van het PRUP “Tuincentrum 

Kruisweg”. De deputatie gunde de opdracht aan Sweco Belgium nv. 

 

Het PRUP volgt de nieuwe, geïntegreerde procedure. Er werden een procesnota, 

een startnota en een scopingnota opgesteld. Deze documenten (in hun 

geëvolueerde toestand) kunnen teruggevonden worden op het digitaal platform en 

de website van de provincie. 

 

Op 7 november vond een participatiemoment plaats waarvan een verslag werd 

opgemaakt, en vervolgens werd een publieke raadpleging georganiseerd van 

dinsdag 7 november 2017 tot en met vrijdag 5 januari 2018.  

  

De plenaire vergadering werd georganiseerd op 5 april 2018. 
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- Inhoud van het plan 

Het plangebied is gelegen in Wuustwezel, ten zuiden van de kern van Braken, ter 

hoogte van de Kruisweg. 

 

 
 

De huidige bestemming van het plangebied is zone voor bedrijvigheid (tuin- en 

interieurcentrum, vastgelegd door het gemRUP Zonevreemde bedrijven; deelplan 3 

Op-Sinjoorke uit 2008) en buiten de contouren van het gemeentelijk RUP is de 

gewestplan bestemming agrarisch gebied. 

 

Doelstelling van dit RUP is het gebruik van deze zone voor het tuincentrum te 

optimaliseren en vast te leggen voor de toekomst en zo het ruimtelijke functioneren 

van de gehele zone te verbeteren. Tevens wordt na stopzetting van de 

bedrijfsvoering er een nabestemming vastgelegd die andere, meer hinderlijke 

activiteiten, uitsluit. 
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Figuur 1: gemeentelijk RUP Opsinjoorke 

 

 
 
Figuur 2: PRUP Tuincentrum Kruisweg 

 

 

Het PRUP legt de gewenste bestemmingen en ontwikkelingsmogelijkheden vast. Zij 

werkt de voorwaarden uit het goedgekeurde planologisch attest verder uit. Ten 

opzichte van het bestaande juridisch kader (RUP Op-Sinjoorke) wordt een gebied 

herbestemd van agrarisch gebied naar bedrijvigheid (gebied voor detailhandel) en 

een, quasi even groot gebied, bestemd van bedrijvigheid (detailhandel) naar 

agrarisch gebied. Deze planologische ruil levert een verbetering van de ruimtelijke 

structuur op, het bedrijf wordt op deze manier beter ingepast in het landschap 

(vrijwaren open ruimte) en sterker gebundeld met de bebouwingsconcentratie van 

Braken.  

 

 
Fig.: Planologische ruil (Bron: Sweco) 
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Het grafisch plan vertaalt volgende krachtlijnen: 

 Het tuincentrum kan behouden worden op zijn oorspronkelijke plek. Het 

gebied waar het tuincentrum kan gerealiseerd worden, wordt bestemd als 

artikel 1, zone voor tuincentrum. In het tuincentrum wordt zowel het 

kweken van planten als de verkoop van bloemen, planten en 

tuingerelateerde producten toegelaten. Met tuingerelateerde producten 

wordt bedoeld alles wat gebruikt wordt om een tuin aan te kunnen leggen 

en optimaal te kunnen gebruiken zoals planten, bloemen en potgrond, maar 

ook tuinmeubels, uitrusting voor hobbytuinbouw, barbecues, kaarsen en 

tuinverlichting horen hierbij. 

 Het tuincentrum dient hoofdzakelijk gericht te zijn op de verkoop van 

bloemen en planten. Vandaar dat een minimumpercentage opgelegd wordt 

voor het aandeel planten en bloemen. Hieronder zijn dus niet inbegrepen de 

mogelijke andere tuingerelateerde producten. 

 Er worden beperkingen opgelegd voor nevenfuncties en het onderscheid 

wordt gemaakt tussen publiek toegankelijke en publiek niet-toegankelijke 

nevenfuncties. 

 Er wordt een contour op het grafisch plan aangeduid waarbinnen 

bebouwing wordt toegestaan. De contour heeft een oppervlakte van 

ca. 8.130 m²: Binnen deze contour mag er een maximale bruto 

vloeroppervlakte (BVO) van 10.000 m² gerealiseerd worden. 

 Om de leesbaarheid en de verkeersveiligheid te garanderen dient de 

ontsluiting van het tuincentrum gebundeld te worden. Er dient een 

gebundelde in- en uitrit voorzien te worden waardoor het aantal 

conflictpunten met de Kruisweg (en het bovenlokaal functioneel 

fietsroutenetwerk) gereduceerd wordt tot in totaal één voor bezoekers 

van het tuincentrum en één voor leveringen. 

 Aansluitend op de gebundelde ontsluiting van het tuincentrum, kan de 

parkeerbehoefte opgevangen worden in de vorm van een geclusterde 

parking. Rekening houdende met een maximale BVO van 10.000 m² en een 

multimodale ontsluiting dienen er maximaal 175 parkeerplaatsen 

gerealiseerd te worden om de parkeerdruk op alle momenten van het jaar 

op te vangen. Er worden stedenbouwkundige voorschriften opgenomen om 

het groene karakter van de parking te garanderen. 

 Geclusterd bij de toegang van de bebouwing worden fietsenstallingen 

voorzien. Het voorzien van voldoende en gemakkelijk bereikbaar 

fietsparkeerplaatsen is een stimulans om overmatig autogebruik te 

vermijden. Er worden minimaal aantal fietsparkeerplaatsen opgelegd. 

 De site dient landschappelijk ingepast te worden in de omgeving. Er dient 

dus voldoende buffering voorzien te worden naar de woningen. Dit wordt op 

het grafisch plan aangeduid met artikel 2, de zone voor groenbuffer. 

 Er dient eveneens voldoende buffering voorzien te worden naar de 

achterliggende open ruimte, meer bepaald naar het Vogelrichtlijngebied. De 

overgang naar de open ruimte wordt bestemd als artikel 3, de zone voor 

groenbuffer open ruimte. Binnen deze zone kan het deel dat niet als 

groenbuffer dient aangelegd te worden, ingericht worden als buffergracht of 

infiltratievoorziening. 

 De achterliggende zone zal bestemd worden als artikel 4 bouwvrij 

agrarisch gebied. De relatie met het open landschap zal zo gegarandeerd 

worden. De bestaande constructies zoals de verharding, de luifel en de 

afsluitingen dienen verwijderd te worden. 

 Wanneer de activiteiten binnen het plangebied stopgezet worden en ten 

laatste 50 jaar nadat het PRUP van kracht is geworden, treedt de 
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nabestemming agrarisch gebied in werking. Hiervoor is de overdruk 

artikel 6 nabestemming agrarisch gebied op het grafisch plan 

aangebracht. 

 

- Decretale basis voor de voorlopige vaststelling 

Artikel 2.2.15 § 1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals gepubliceerd 

in het Belgisch Staatsblad van 1 juli 2016 stelt dat de provincieraad het ontwerp 

van PRUP voorlopig dient vast te stellen. 

 

Na de voorlopige vaststelling wordt het ontwerp onmiddellijk opgestuurd aan de 

Vlaamse Regering.  

 

Volgens § 2 van art. 2.2.15 onderwerpt de deputatie het ontwerp van PRUP aan 

een openbaar onderzoek dat start binnen de 30 dagen na de aankondiging ervan in 

het Belgisch Staatsblad. Na de aankondiging worden het ontwerp van provinciaal 

ruimtelijk uitvoeringsplan en het ontwerp van de effectbeoordelingsrapporten 

gedurende zestig dagen ter inzage gelegd in het gemeentehuis van elke gemeente 

waarvan het grondgebied door het ontwerp van provinciaal ruimtelijk 

uitvoeringsplan of effectbeoordelingsrapporten geheel of gedeeltelijk wordt 

bestreken, en worden de ontwerpen gepubliceerd op de website, zoals 

gespecificeerd door de deputatie.  

 

Het openbaar onderzoek zal worden georganiseerd van vrijdag 3 augustus 2018 tot 

en met maandag 1 oktober 2018. 

 

- Overzicht belangrijkste opmerkingen, adviezen uit plenaire vergadering 

Op 5 april werd de plenaire vergadering georganiseerd. Op de plenaire vergadering 

was een afvaardiging van de gemeente Wuustwezel aanwezig. Het departement 

omgeving was afwezig en gaf enkel een schriftelijk advies.  

 

De belangrijkste opmerkingen waren:  

- Departement Landbouw en Visserij: De stukken die momenteel in gebruik 

zijn door het bedrijf die de gebiedscategorie landbouw zullen krijgen, moeten 

terug in oorspronkelijke toestand hersteld worden. 

- Agentschap innoveren en ondernemen: Er wordt gevraagd meer stringent 

te zijn wat betreft de parkeerbehoefte, meer bepaald het opleggen van een 

minimumaantal parkeerplaatsen, conform het planologisch attest en de mober. 

- GECORO; De GECORO formuleert enkele voorwaarden voor een cafetaria en 

voor de bedrijfswoning. Zij suggereren ook de verplichting op te nemen om een 

globaal erfbeplantingsplan op te stellen en voor de detailuitwerking hiervan in 

overleg te gaan met de omwonenden. 

- College van burgemeester en schepenen Wuustwezel: ook het college 

wenst strikte voorwaarden op te leggen voor de cafetaria en de bedrijfswoning. 

Zij stellen ook voor om in Art. 6.2: de bedrijvigheid ‘mestverwerking’ eveneens 

op te nemen als verboden bedrijvigheid voor de nabestemming. 

- Departement Omgeving: Departement Omgeving geeft als enige een 

ongunstig advies. Het departement Omgeving concludeert dat het PRUP niet 

verenigbaar is met de opties van het RSV. De voorziene activiteiten zijn louter 

gericht op verkoop en kennen geen link meer met de landbouw. De mogelijke 

schaalvergroting zowel ruimtelijk-fysiek als qua dynamiek is niet verenigbaar op 

deze locatie aan de rand van een gehucht in het buitengebied. In de plenaire 

vergadering wordt het advies van het Departement Omgeving puntsgewijs 

besproken.  
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→ Er worden op advies van de plenaire vergadering enerzijds aanpassingen 

gedaan aan het PRUP, anderzijds wordt besloten dat het voorliggende PRUP 

Tuincentrum Kruisweg een schaalvergroting t.o.v. van de bestaande toestand 

mogelijk maakt, conform het goedgekeurde planologisch attest. Maar het 

huidige BPA laat ook een uitbreiding toe. Tot op heden is deze uitbreiding niet 

gerealiseerd, omwille van de configuratie van het bestemmingplan. 

→ Het PRUP stelt een herstructurering van de site voorop, legt voorwaarden 

voor de landschappelijke op waardoor op de plenaire vergadering is gesteld dat 

dit initiatief een duidelijke verbetering van de ruimtelijke ordening nastreeft. 

 

Voor een volledige weergave van de gedetailleerde adviezen wordt verwezen naar 

het verslag en de brieven in bijlage.  

 

- Wijzigingen aan het plan op basis van de adviezen die werden 

uitgebracht naar aanleiding van de plenaire vergadering 

Op 7 juni 2018 heeft de deputatie goedkeuring gegeven om volgende wijzigingen 

aan het plan aan te brengen naar aanleiding van de plenaire vergadering: 

- Hoofdfunctie; het kweken van planten wordt als functie toegevoegd in artikel 1. 

- Nevenfuncties: Er wordt een strengere beperking opgelegd op de oppervlakte 

van de cafetaria conform het IHB, namelijk 400 m². Er wordt ook besloten een 

beperking op te leggen wat betreft het bouwvolume van de bedrijfswoning.  

- Er wordt verordenend opgenomen dat de bestaande constructies één jaar na de 

start van de werken voor de handelingen binnen artikel 1 dienen verwijderd te 

zijn. In de toelichtende kolom van de voorschriften wordt ook aangegeven om 

welke constructies het precies gaat, en hoe het terrein in functie van de 

bestemming bouwvrij agrarisch gebied dient ingericht te worden. 

- Er wordt een maximumaantal parkeerplaatsen opgelegd die aan de toekomstige 

behoefte voldoet.  

- De bouwcontour werd vastgelegd op 8130 m²om voldoende ruimte voor 

parkeren voor te behouden en een goede verhouding te krijgen t.o.v. de 

toegestane bruto vloeroppervlakte van 10.000m². 

- Er worden bijkomende kwaliteitseisen geformuleerd waaraan de inrichting van 

het gebied moet voldoen In de artikels betreffende de groenbuffers wordt het 

kwalitatief inrichten van de groenbuffers minder strikt geformuleerd maar wordt 

verwezen naar de algemene inrichtingsprincipes die gelden.  

 

Voor het overige werden een aantal aanpassingen aan de plannen, de 

toelichtingsnota en de voorschriften uitgevoerd op basis van de eerder technische 

opmerkingen die werden gemaakt tijdens de plenaire vergadering. 

 

- Zaken die niet aan het plan gewijzigd zijn op basis van de adviezen die 

werden uitgebracht naar aanleiding van de plenaire vergadering 

- Het Artikel 1.2.8 inzake de verharding van de ontsluiting en toegang tot de 

parkeerplaatsen wordt niet gewijzigd.  

- Ook Art. 1.2.2 bebouwing wordt niet gewijzigd daar het RUP reeds strenger is 

dan de 45 graden regel die algemeen toegepast wordt voor de bouwhoogte.  

- De onverenigbaarheid van de uitbreiding van het tuincentrum met het RSV 

zoals in het advies van het departement Omgeving, werd reeds toegestaan in 

het goedgekeurde planologisch attest onder voorwaarden. Deze voorwaarden 

werden uitgewerkt in dit PRUP, maar de beslissing over de uitbreiding op zich 

werd reeds genomen in het PA. Er wordt opgenomen dat ook kweek wordt 

toegestaan, dat een minimumpercentage van 50% voor de kweek en verkoop 
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van planten en bloemen dient voorbehouden te worden, en er wordt een 

definitie van tuingerelateerde producten gegeven. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 7 juni 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

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

Staatsblad van 20 augustus 2009, inzonderheid artikelen 2.2.12 tot en met 2.2.17 

(en latere wijzigingen); 

 

Gelet op het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid van 5 april 

1995 (met wijzigingen), kortweg MER-decreet genoemd; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 2007 betreffende de 

milieueffectrapportage over plannen en programma’s;  

 

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; 

 

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 decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid (en 

latere wijzigingen), inzonderheid artikel 8, §§1 en 2; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 (en latere 

wijzigingen) tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de 

watertoets, inzonderheid de artikelen 2 en 4; 

 

Gelet op de bij besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 (en latere 

wijzigingen) tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de 

watertoets in bijlage 1 opgenomen kaarten; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2017 betreffende het 

geïntegreerd planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen, 

planmilieueffectrapportage, ruimtelijke veiligheidsrapportage en andere 

affectenbeoordelingen; 

  



PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 

 50 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 11 april 2008 tot vaststelling van 

de nadere regels m.b.t. de vorm en inhoud van ruimtelijke uitvoeringsplannen; 

 

Gelet op de startnota, de scopingnota en de procesnota zoals deze (in geëvolueerde 

vorm) terug te vinden zijn op het digitale platform en de website van de provincie 

Antwerpen;  

 

Gelet op het verslag van het participatiemoment d.d. 7/11/2017 en de publieke 

raadpleging die plaatsvond van 8 november 2017 tot en met 5 januari 2018 en de 

in het kader hiervan uitgebrachte opmerkingen en adviezen; 

 

Gelet op het verslag van de plenaire vergadering van 5 april 2018 omtrent het 

voorontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan en de in het kader hiervan 

uitgebrachte mondelinge en schriftelijke adviezen; 

 

Gelet op het advies van de dienst MER d.d. 15/05/2018 inzake de opmaak van een 

plan-MER; 

 

Overwegende dat de planopties van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 

“Tuincentrum Kruisweg” beantwoorden aan de principes van het Ruimtelijk 

Structuurplan Vlaanderen; 

 

Overwegende dat de inhoud van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 

“Tuincentrum Kruisweg” in overeenstemming is met het richtinggevend en het 

bindend gedeelte van het ruimtelijk structuurplan voor de provincie Antwerpen; 

 

Overwegende dat het RSPA stelt dat de problematiek van bestaande winkels in het 

buitengebied verder moet worden bestudeerd bij aanvragen tot planologisch attest; 

dat afhankelijk van de visie op het gebied na toetsing van de ruimtelijke 

draagkracht beslist kan worden om de vestigingen beperkt uit te breiden; dat 

hierbij als randvoorwaarden gelden dat de open ruimte niet mag aangetast worden 

door de uitbreiding, de waterhuishouding niet in het gedrang mag komen, de 

draagkracht van het wegennet niet mag overschreden worden en de uitbreiding zo 

beperkt mogelijk moet zijn; 

 

Overwegende dat op 24 februari 2107 een planologisch attest werd afgeleverd voor 

Rijmenants NV, met volgende voorwaarden: 

- Het bedrijf kan behouden blijven op de locatie; 

- De gewenste ruimtelijke ontwikkelingsperspectieven worden verder onderzocht 

i.f.v. de gestelde voorwaarden en verfijnd in het kader van de opmaak van het 

PRUP; 

- De footprint en hoogte van de toegelaten bebouwing moet nog bekeken worden 

i.f.v. de afstanden tot de aanpalende percelen en omgeving; 

- De oppervlakte van de bebouwing dient afgestemd te worden met het mogelijk 

aantal parkeerplaatsen. Deze koppeling dient voorzien te worden in de 

stedenbouwkundige voorschriften van het op te maken RUP; 

- Planologische ruil door herbestemming van het achterliggende door het RUP Op 

Sinjoorke herbestemd gebied naar agrarisch gebied en herbestemming van 

agrarisch gebied op het gewestplan op (delen van) perceel 46C naar 

bedrijvigheid zoals aangegeven op het plan visie op korte en lange termijn van 

de aanvraag. De totale oppervlakte van de zone die bestemd is voor 

tuincentrum zoals gedefinieerd in het gemeentelijk RUP Op Sinjoorke mag niet 

toenemen door de planologische ruil; 
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- Na stopzetting van de functie tuincentrum treedt een nabestemming open 

ruimte functie in; 

- Het verkoopsgamma dient beperkt tot tuingerelateerde producten. Verkoop van 

andere producten is niet toegestaan. Een beperkte cafetaria geïntegreerd in het 

tuincentrum is wel mogelijk; 

- Garanderen van het herstel van het achterliggende gebied naar bouwvrij 

agrarisch gebied; 

- Landschappelijke inpassing en buffering van de bedrijfssite ten aanzien van de 

achterliggende open ruimte alsook de aangrenzende bebouwde percelen; 

- Voorzien in een individuele waterzuiveringsinstallatie, nadien infiltratie en 

beperkte afvoer op de baangracht; 

- Indien de bodem infiltratie toelaat is de infiltratie van hemelwater op eigen 

terrein verplicht; 

- Rekening houden met milderende maatregelen zoals geformuleerd in de 

plan-MER-screening (en eventueel op te maken passende beoordeling); 

- Parkeren dient op het terrein van het tuincentrum te gebeuren. 

 

Overwegende dat het ontwerp-PRUP “tuincentrum Kruisweg” te Wuustwezel de 

uitbreidingen zoals deze voorzien zijn in het planologisch attest mogelijk maakt en 

dat deze randvoorwaarden zijn door vertaald in het vermelde ontwerp-PRUP; 

 

Overwegende dat volgens artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 en latere 

wijzigingen betreffende het integraal waterbeleid het plan onderworpen dient te 

worden aan de watertoets; dat het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 

2006 en latere wijzigingen nadere regels vaststelt voor de toepassing van de 

watertoets; dat het plan werd getoetst aan de kenmerken van het watersysteem en 

aan de relevante doelstellingen en beginselen van artikel 5, 6 en 7 van het decreet 

integraal waterbeleid, dat er een toetsing is gebeurd van het PRUP “Tuincentrum 

Kruisweg” ten aanzien van het watersysteem: dat er in het plangebied geen 

waterlopen voor komen; dat op circa 150 meter ten zuiden van het plangebied l de 

Buisloop / Geenhofloop loopt die waterlopen zijn van tweede categorie; dat de 

bedrijfssite niet is gelegen in overstromingsgevoelig gebied; dat de zuidzijde grenst 

aan een mogelijk overstromingsgevoelig gebied; dat het plangebied niet gelegen is 

in een van nature overstroombaar gebied (NOG), noch in een recent overstroomd 

gebied; dat het plangebied en omgeving zijn gecategoriseerd als niet 

infiltratiegevoelig en weinig gevoelig voor grondwaterstroming; dat bijkomende 

bebouwing en verharding dienen te voldoen aan de gewestelijke 

stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten; dat buffer-

/infiltratievoorzieningen in het plan zijn opgenomen, evenals de gescheiden afvoer 

van afvalwater en hemelwater; dat bij eventuele graafwerken de regelgeving rond 

grondverzet geldt; dat hierdoor in alle redelijkheid kan worden geoordeeld dat het 

provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan “Tuincentrum Kruisweg” verenigbaar is met 

het watersysteem en geen schadelijk effect op de waterhuishouding veroorzaakt; 

dat gezien de afwezigheid van geklasseerde waterlopen geen effecten op de 

oppervlaktewaterkwaliteit of de structuurkwaliteit verwacht worden; dat het PRUP 

toch maatregelen voorziet om de waterhuishouding te optimaliseren; dat het 

opgevangen hemelwater in eerste instantie nuttig moet worden hergebruikt en, 

indien dit kan, ter plaatse geïnfiltreerd of als laatste keuze gebufferd en vertraagd 

afgevoerd; 

 

Overwegende dat het ontwerp-PRUP “Tuincentrum Kruisweg” te Wuustwezel dan 

ook in overeenstemming is met de geldende structuurplannen en de relevante 

regelgeving; 
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Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan “Tuincentrum Kruisweg”” te Wuustwezel 

wordt voorlopig vastgesteld. 

 

 

Digitale bijlagen: 

- PRUP “Rijmenants nv”; Grafisch Plan, stedenbouwkundige voorschriften en 

toelichtingsnota.  

- De procesnota.  

- De scopingsnota. 

- verslag van de plenaire vergadering van 5 april, inclusief de uitgebrachte 

adviezen n.a.v. de plenaire vergadering. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

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

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

48 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

44 leden hebben ja gestemd; 

 4 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 44 stemmen ja, bij 4 onthoudingen. 
 

De VOORZITTER zegt dat er 49 aanwezigen zijn. Er moet nog een ja-stem bijkomen van 

de heer Merckx. 
 

 

Nr. 2/3 van de agenda 

 

Rupelstreek. Sanering en verontdieping deelgebied 2. 

Publiek-publieke overeenkomst. Addendum. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Context 

 

In kader van het sanerings- en grondbergingsproject het gebied Terhagen te 

Rumst/Boom werden verschillende overeenkomsten goedgekeurd: 

1. de overeenkomst tot publiek-publieke samenwerking tussen de provincie 

Antwerpen, De Vlaamse Waterweg, de BAM NV en de gemeente Rumst, met 

het doel de samenwerking te regelen met het oog op de realisatie van de 

eindinrichting; 

2. de overeenkomst tot vestiging van een recht van opstal vanwege het 

provinciebestuur en de Vlaamse Waterweg ten voordele van BAM NV; 

3. de overeenkomst tot vestiging van een recht van opstal vanwege lokaal 

bestuur Rumst ten voordele van BAM NV. 
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De overeenkomsten 1 en 2 werden goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de 

Vlaamse Waterweg op 9 mei 2018. 

 

De overeenkomsten 1 en 3 werden goedgekeurd door de gemeenteraad van Rumst 

op 24 mei 2018. 

 

Op 24 mei keurde de provincieraad overeenkomsten 1 en 2 goed. 

 

Probleemstelling 

 

De overeenkomsten werden besproken op de Raad van Bestuur van BAM NV van 

18 mei 2018. 

 

De Raad van Bestuur van BAM stelde vast dat er theoretisch een situatie denkbaar 

is waarbij de eigenaars nog geen zekerheid hebben over het mogelijk te bergen 

volume op het ogenblik dat BAM zijn BAFO-vraag dient uit te sturen en dus 

zekerheid moet verschaffen over het volume aan de aannemers. 

 

Tevens is er een situatie denkbaar waarbij de eigenaars nog niet over een 

vergunning beschikken op het ogenblik dat BAM de werken voor rechteroever 

definitief moet gunnen en dus zekerheid moet hebben over de beschikbaarheid van 

de bergingslocatie. 

 

Er is weliswaar de bepaling in art. 4.5 die de overeenkomst ontbindt na 

36 maanden, maar BAM schat in dat de BAFO buiten gaat binnen ca 12 maand (of 

later) en de contractsluiting plaats vindt binnen ca 20 maand (of later). In die zin is 

de bepaling volgens de Raad van Bestuur niet nuttig. 

 

De BAM stelt voor het bestaande artikel 8.2 te herwerken naar een 

opzegmogelijkheid ten voordele van BAM die wordt gekoppeld aan het verstrijken 

van respectievelijk 12 en 20 maanden en het niet voorhanden zijn van een “vast 

volume” respectievelijk “vergunning” op dat ogenblik. 

 

Voorstel  

 

Aangezien de overeenkomst door zowel de provincie, de Vlaamse Waterweg als het 

lokaal bestuur Rumst reeds waren goedgekeurd, kan slechts gewerkt worden via 

een addendum. 

 

Na overleg tussen de partners werd een addendum opgemaakt, opdat het 

bijkomende zekerheid kan verschaffen aan de verschillende partners en dit binnen 

een duidelijke tijdslijn: 

 

 Het geeft aan de BAM een zekerheid van volume bij het uitsturen van de 

BAFO en zekerheid van vergunning bij de uiteindelijke toekenning; 

 

 Het geeft de provincie zekerheid wat de kostprijs kan zijn als het geschatte 

en vergunde volume niet kostendekkend is. Budgettair kan de provincie dan 

vooruitkijken; 

 

 Het geeft het publiek in het participatietraject duidelijkheid over de tijdslijn 

van de besluitvorming: het geeft zekerheid van het tijdstip waarop het 

correcte grondvolume gekend moet zijn (na 12 maanden) en zekerheid dat 
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het volume en de correcte morfologie ervan meegenomen wordt in de 

vergunningen en de toekenning aan de aannemers door BAM (na 

20 maanden). 

 

Gelet op het uitgezette participatietraject en administratieve traject lijken deze 

beide deadlines haalbaar. 

 

Het spreekt voor zich dat indien zowel BAM als de Eigenaars vertraging zouden 

oplopen nieuwe afspraken kunnen worden gemaakt. 

 

Aan de provincieraad wordt goedkeuring gevraagd voor een addendum bij deze 

publiek-publieke samenwerkingsovereenkomst goed te keuren. 

 

GOEDKEURING 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 31 mei 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de artikelen 42 en 43, § 2, 5° van het Provinciedecreet houdende de 

bevoegdheid van de provincieraad voor beslissingen tot deelname in verenigingen 

en ondernemingen; 

 

Gelet op de artikelen 42, §1 en 43, §2, 12° van het Provinciedecreet, houdende de 

bevoegdheid tot het stellen van daden van beschikking met betrekking tot 

onroerende goederen; 

 

Gelet op de wet van 10 januari 1824 over het recht van opstal, gewijzigd door de 

wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen houdende Justitie; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

De provincieraad hecht goedkeuring aan het addendum dat het bestaande artikel 

8.2 herwerkt van de overeenkomst tot publiek-publieke samenwerking tussen de 

provincie Antwerpen, de Vlaamse Waterweg, de BAM nv en het lokaal bestuur 

Rumst, met het doel de samenwerking te regelen met het oog op de realisatie van 

de eindinrichting in deelgebied 2. 

 

Artikel 2: 

De provincieraad machtigt de deputatie om de het addendum te ondertekenen en 

verder uit te voeren. 

 

 

BIJLAGEN 

• overeenkomst tot publiek-publieke samenwerking tussen de provincie 

Antwerpen, de Vlaamse Waterweg, de BAM NV en het lokaal bestuur Rumst, 

met het doel de samenwerking te regelen met het oog op de realisatie van de 

eindinrichting; 

 

• addendum. 
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VOORZITTER.- De heer Merckx heeft het woord. 
 

De heer MERCKX.- Dit is een belangrijk onderwerp dat ook al in de vorige raad behandeld 

geweest is. Collega Naert heeft toen duidelijk gemaakt waarom wij tegen deze 

overeenkomst zijn en blijven, en wel voorstander zijn voor de nuloptie. Dat betekent het 

behoud van het huidige profiel van de kleiputten van Terhagen door de beperking van de 

aanvoer van de Oosterweelringgrond tot datgene wat nodig is voor de sanering van de 

11 vervuilde hectaren. Volgens sommigen volstaat daarvoor een 1/10e, volgens anderen een 

1/5e van de 4,5 miljoen kubieke meter die men nu wil storten en waarbij de putten 

verdwijnen en het profiel van het volledige terrein gemiddeld 8 meter verhoogd wordt. 
 

Dat die nuloptie gedragen wordt door de bevolking hebben we twee weken geleden gezien 

bij een actie daar ter plaatse, op gang gebracht door Groen en onze partij. De 

hoofdslogans daar waren: “Nuloptie nu”, en “Eerst de natuur, niet de winst”. Dat het om 

winst gaat, meer bepaald van de grote contractors betrokken bij de gigantische 

BAM-projecten, blijkt nu ook nog eens uit het addendum dat de BAM door onze raad 

vandaag wil laten goedkeuren. Tussen haakjes, dit dient te gebeuren amper twee weken na 

de overijlde ondertekening van de overeenkomst, wat illustreert hoe beide partijen hun 

huiswerk slecht en overhaast gemaakt hebben. Wat dit addendum nastreeft is de 

zekerheid voor BAM dat zij minstens die 4,5 miljoen kubieke meter zal kunnen storten. En 

aan heel deze zaak hangt veel geld vast. 

Ik vroeg aan gedeputeerde Röttger: “Zit er in het dossier een verslag van deskundigen 

inzake storting van gronden? Welke prijzen worden daarvoor gevraagd? Welke zijn de 

kosten voor zowel storting als transport, enz.? Een deskundig verslag op basis waarvan de 

respectievelijke baten voor BAM en voor de provincie kunnen worden becijferd.” Het 

antwoord is, en dat hadden we ook al gezien in de bijlage vorige maand: “Nee, er is zo geen 

verslag, enkel een berekening van de 5,3 miljoen die de sanering en afdekking van het 

asbest- en huisvuilstort zal kosten, en die de BAM op zich neemt.” Zonder berekening gaat 

men er dus vanuit dat de baten voor de provincie en BAM gelijk zijn, terwijl men weet dat 

BAM de facto onder de marktprijs zal kunnen storten op De Schorre door de zeer 

gunstige omstandigheden. Het is voor de contractors achter BAM een enorme 

opportuniteit. Maar het provinciebestuur laat niet eens uitrekenen of, en hoeveel meer de 

BAM aan de hele operatie wint, en voorziet geen modaliteiten dat die extra winst voor een 

belangrijk deel naar de provincie en onze bevolking gaat. Dit is onbehoorlijk financieel 

beheer. Dit is opnieuw het grote geld op zijn wenken bedienen. Het addendum dat de BAM 

nu afdwingt betonneert nog meer haar winsten. Daarom zullen wij tegenstemmen. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Röttger heeft het woord. 
 

De heer RÖTTGER.- Ik zou er veel over kunnen zeggen, mijnheer Merckx, maar deze 

overeenkomst is helemaal niet wat u laat uitschijnen wat het is. Dat is helemaal niet. En 

dan gebruikt u zo van die woorden als “volstorten”. U gebruikt ook graag “het maximum”, 

“4,5 miljoen kubieke meter”. Ik lees dat daar niet in. Dat is niet wat hier voorligt. 

Wat hier voorligt is een addendum dat duidelijk maakt dat er binnen het jaar klaarheid 

moet zijn over de aanpak. De aanpak bestaat uit de winsten die er voor ons inzitten, het 

saneren van dat gebied. Dat is volgens mij een zaak van publiek belang. Een andere winst 
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kan zijn het bergen van onvervuilde gronden van, in mijn ogen overheid, de BAM die voor 

ons allemaal zal realiseren waar veel mensen achterstaan, tot en met een nieuwe aanleg van 

de A12 las ik nu nog, heel wat mooie projecten rond Antwerpen, de mobiliteit. Ik neem aan 

dat als u spreekt over het grote geld dat u ook beseft dat het over belastinggeld gaat. Dus 

ik zie niet goed in waar die baarlijke duivel zit. 
 

 

De heer MERCKX.- Mag ik u wel vragen om een antwoord, of dat dit een correcte manier 

van bestuur is van niet heel concreet te becijferen wat de winsten voor de ene en de 

andere partij zijn, en die dan te vergelijken en daar conclusies uit te trekken. 
 

 

De heer RÖTTGER.- In mijn hoofd, maar u hoeft dat niet te delen, zijn de winsten voor de 

maatschappij. In ons geval, vanuit deze stoel bekeken, wordt er gesaneerd en moet dat 

niet betaald worden. Aan de andere kant zit een partij die, zoals ik daarnet al zei, zal 

bijdragen tot een betere mobiliteit en een betere ruimtelijke ordening rondom de stad 

Antwerpen. Ik heb dat dus niet berekend of het nu links of rechts van die scheiding valt. 

Ik zie alleen een meerwaarde aan beide zijden van die scheiding. Als u dat wil becijferen 

zegt u eigenlijk dat u geen vertrouwen hebt in het samenwerken van twee overheden. 

Ik deel uw mening niet. 
 

Applaus 
 

 

De heer MERCKX.- Wij nemen daar nota van dat u voorstander bent van een beleid dat niet 

becijferd is. 
 

 

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. 

49 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

45 leden hebben ja gestemd; 

 1 lid heeft nee gestemd; 

 3 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 45 stemmen ja, bij 1 stem nee en 3 onthoudingen. 
 

 



VERGADERING VAN 28 JUNI 2018 

 57 

Nr. 2/4 van de agenda 

 

Erediensten. Antwerpen. 

Kathedrale kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw. 

Rekening 2017. Advies. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

1. In vergadering van 24 april 2018 heeft de kathedrale kerkraad van Onze-Lieve-

Vrouw te Antwerpen de rekening over het dienstjaar 2017 opgemaakt en 

goedgekeurd. 

 

Het dossier is op 11 mei 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 en van de goedgekeurde budgetwijziging 2017. 

 

3. Het oorspronkelijk budget 2017 voorzag een geraamd tekort (vóór boekingen) 

van -61.335,00 EUR op het exploitatiebudget en een geraamd tekort van -

865.123,55,00 EUR op het investeringsbudget. 

 

Na toevoeging van het gecorrigeerde overschot exploitatie van 2015 ten bedrage 

van 195.817,14 EUR sloot het exploitatiebudget af met een geraamd overschot van 

134.482,14 EUR. 

 

Na financiering (550.000,00 EUR) en na gebruik van het overschot van 

722.988,28 EUR op het investeringsbudget 2015 sloot het investeringsbudget 2017 

uiteindelijk af met een geraamd overschot van 407.864,73 EUR. 

 

Het budget 2017 voorzag derhalve geen toelage van de provincie Antwerpen voor 

de exploitatie noch voor de investeringen. 

 

In vergadering van 27 april 2017 heeft uw raad akte genomen van voormeld 

budget 2017. 

 

4. In de budgetwijziging 2017 sluit het exploitatiebudget 2017 af met een geraamd 

overschot van 43.915,00 EUR en het investeringsbudget 2017 sluit af met een 

geraamd tekort van 350.200,00 EUR. 

 

Voor de aanzuivering van het investeringstekort wordt gebruik gemaakt van de 

beschikbare reserves (1.020.524,45 EUR) zodat het investeringsbudget 2017 

uiteindelijk afsluit met een geraamd overschot 670.324,45 EUR. 

 

Deze budgetwijziging 2017 voorzag derhalve geen toelage van de provincie voor de 

exploitatie noch voor de investeringen. 

 

In vergadering van 22 februari 2018 heeft uw raad akte genomen van voormelde 

budgetwijziging 2017. 

 

5. De rekening 2017 sluit af met een totaal exploitatieontvangsten van 

1.762.534,95 EUR en met een totaal exploitatie-uitgaven van 1.665.082,91 EUR of 

met een overschot van 97.452,04 EUR. 
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Na overboeking van 90.000,00 EUR naar de investeringsontvangsten sluit de 

rekening 2016 met een exploitatieoverschot van 7.452,04 EUR (eigen financieel 

boekjaar), waarbij nog het exploitatieoverschot van 195.817,14 EUR (rekening 

2015 – exploitatie) dient gevoegd te worden, zodat het totale exploitatieoverschot 

203.269,18 EUR bedraagt. 

 

6. De rekening 2017 sluit af met een overschot op de exploitatie van 

157.361,59 EUR. Na overboeking van 150.000,00 EUR naar het investeringsbudget 

bedraagt het batig saldo nog 7.361,59 EUR. 

 

De rekening 2017 sluit af met een tekort op de investeringen van – 

220.378,23 EUR. Na overboeking van 150.000,00 EUR (overschot exploitatie 2017) 

en na het gebruik maken van het overschot van 1.305.179,94 EUR op de 

investeringen 2016 bedraagt het batig saldo op de investeringen 

1.234.801,71 EUR. 

 

7. In de toelichting bij de jaarrekening over 2017 deelde de kathedrale kerkraad 

mede dat: 

 bij de exploitatie: de inkomsten/opbrengsten in de lijn liggen van het budget 

en dat de uitgaven/kosten goed onder controle werden gehouden. 

 bij de investeringen: er in 2017 geïnvesteerd werd in de pastorij 

(schoringswerken en asbestbehandeling) en in diverse gebouwen van het 

privaat patrimonium (Groenplaats 18, 20 en 24, Torfbrug 3 en Jan 

Blomstraat 1) voor een totaal van 287.732,11 EUR, inclusief erelonen. 

 er in 2017 geen interne kredietaanpassingen werden doorgevoerd. 

 

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 kathedrale kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw te Antwerpen gunstig te 

adviseren zonder boekhoudkundig-technische opmerkingen. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 31 mei 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de rekening over het dienstjaar 2017 van de kathedrale kerkfabriek van 

Onze-Lieve-Vrouw te Antwerpen, ingekomen op het provinciebestuur van 

Antwerpen op 11 mei 2018; 

 

Gelet op de artikelen 55 en 78 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 kathedrale 

kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw te Antwerpen, met als exploitatieoverschot 

210.630,77 EUR en met als investeringsoverschot 1.234.801,71 EUR. 
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Beslist wordt de rekening over het dienstjaar 2017 van de kathedrale kerkfabriek 

van Onze-Lieve-Vrouw 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. 

49 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

47 leden hebben ja gestemd; 

 1 lid heeft nee gestemd; 

 1 lid heeft zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 47 stemmen ja, bij 1 stem nee en 1 onthouding. 
 

 

Nr. 2/5 van de agenda 

 

Erediensten. Antwerpen. 

Islamitische geloofsgemeenschap Innerlijke Vrede. 

Rekening 2017. Advies. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

1. In vergadering van 13 april 2018 heeft het comité van de islamitische 

geloofsgemeenschap Innerlijke Vrede (Huzur) te Antwerpen de rekening over het 

dienstjaar 2017 opgemaakt en goedgekeurd. Het dossier is op 19 april 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 geen investeringsuitgaven, noch 

investeringsontvangsten. 

De totale exploitatie-uitgaven werden geraamd op 31.880,00 EUR. 

De totale exploitatieontvangsten werden geraamd op 11.277,12 EUR 

(geldinzameling, stortingen, giften) - 1.277,12 EUR (gecorrigeerd exploitatie 

overschot 2015). 

De provinciesubsidie werd geraamd op 21.880,00 EUR. 

 

3. In vergadering van 23 maart 2017 heeft uw raad akte genomen van het budget 

2017. 

 

4. De provinciesubsidie ten bedrage van 21.880,00 EUR werd uitbetaald einde mei 

2017. 

 

5. De rekening 2017 bevat als uitgaventotaal 34.105,43 EUR en als 

ontvangstentotaal 34.308,49 EUR met bijgevolg een batig saldo van 203,06 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 
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van de islamitische geloofsgemeenschap Innerlijke Vrede te Antwerpen gunstig te 

adviseren zonder boekhoudkundig-technische opmerkingen. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 14 juni 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de rekening over het dienstjaar 2017 van de islamitische 

geloofsgemeenschap Innerlijke Vrede (Huzur) te Antwerpen, ingekomen op het 

provinciebestuur van Antwerpen op 19 april 2018; 

 

Gelet op de artikels 55 en 272 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 

islamitische geloofsgemeenschap Innerlijke Vrede te Antwerpen met: 

als som van de ontvangsten: 34.308, 49 EUR 

als som van de uitgaven: 34.105,43 EUR 

 __________________ 

met een batig saldo van: 203,06 EUR 

 

Beslist wordt de rekening over het dienstjaar 2017 van de islamitische 

geloofsgemeenschap Innerlijke Vrede 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. 

48 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

42 leden hebben ja gestemd; 

 5 leden hebben nee gestemd; 

 1 lid heeft zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 42 stemmen ja, bij 5 stemmen nee en 1 onthouding. 
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Nr. 2/6 van de agenda 

 

Erediensten. Antwerpen. 

Islamitische geloofsgemeenschap Mehmet Akif. 

Rekening 2017. Advies. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

1. In vergadering van 14 april 2018 heeft het comité van de islamitische 

geloofsgemeenschap Mehmet Akif te Antwerpen de rekening over het dienstjaar 

2017 opgemaakt en goedgekeurd. Het dossier is op 19 april 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 geen investeringsuitgaven, noch 

investeringsontvangsten. 

De totale exploitatie-uitgaven werden geraamd op 31.175,30 EUR. 

De totale exploitatieontvangsten werden geraamd op 10.927,00 EUR 

(geldinzameling, stortingen, giften) + 1.826,70 EUR (gecorrigeerd overschot 2015). 

De provinciesubsidie werd geraamd op 22.075,00 EUR. 

 

3. In vergadering van 23 maart 2017 heeft uw raad akte genomen van het budget 

2017. 

 

4. De provinciesubsidie ten bedrage van 22.075,00 EUR werd uitbetaald einde juni 

2017. 

 

5. De rekening 2017 bevat als uitgaventotaal 33.455,84 EUR en als 

ontvangstentotaal 33.753,41 EUR met bijgevolg een batig saldo van 297,57 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 islamitische geloofsgemeenschap Mehmet Akif te Antwerpen gunstig te 

adviseren zonder boekhoudkundig-technische opmerkingen. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 14 juni 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de rekening over het dienstjaar 2017 van de islamitische 

geloofsgemeenschap Mehmet Akif te Antwerpen, ingekomen op het 

provinciebestuur van Antwerpen op 19 april 2018; 

 

Gelet op de artikels 55 en 272 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, 
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BESLUIT: 

Enig artikel: 

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

islamitische geloofsgemeenschap Mehmet Akif te Antwerpen met: 

als som van de ontvangsten: 33.753,41 EUR 

als som van de uitgaven: 33.455,84 EUR 

___________________ 

met een batig saldo van: 297,57 EUR 

 

Beslist wordt de rekening over het dienstjaar 2017 van de islamitische 

geloofsgemeenschap Mehmet Akif 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. 

49 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

43 leden hebben ja gestemd; 

 5 leden hebben nee gestemd; 

 1 lid heeft zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 43 stemmen ja, bij 5 stemmen nee en 1 onthouding. 
 
 

Nr. 2/7 van de agenda 
 

Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap 

Antwerpen Islamic Association. 

Budget 2018. Akteneming. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

1.In vergadering van 25 september 2014 heeft uw raad het meerjarenplan 2014 – 

2019 van de islamitische geloofsgemeenschap Antwerpen Islamic Association te 

Antwerpen goedgekeurd. 

Dit meerjarenplan 2014 – 2019 voorziet voor 2018 geen investeringsontvangsten 

noch investeringsuitgaven. Voormeld meerjarenplan voorzag voor 2018 exploitatie-

uitgaven ten bedrage van 36.285,00 EUR, exploitatieontvangsten ten bedrage van 

12.668,00 EUR, met een geraamde provinciesubsidie van (36.285,00 EUR – 

12.668,00 EUR =) 23.617,00 EUR op de exploitatieontvangsten. 
 

2. Het budget 2018 werd opgemaakt en goedgekeurd door het comité van de 

islamitische geloofsgemeenschap op 4 maart 2018 en gunstig geadviseerd op 

25 april 2018 door het Executief van de Moslims van België. Het dossier is op 

22 mei 2018 ingekomen op het provinciebestuur van Antwerpen. 
 

3. Er zijn in 2018 geen investeringsontvangsten noch investeringsuitgaven. 

In het budget 2018 worden de exploitatie-uitgaven geraamd op 40.285,00 EUR. De 

exploitatieontvangsten worden geraamd op 4.472,85 EUR. De provinciesubsidie 

bedraagt voor 2018 voor de exploitatie derhalve (40.285,00 EUR – 

4.472,85 EUR =) 35.812,15 EUR – 12.195,15 EUR (overschot 2016) = 
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23.617,00 EUR; dit is hetzelfde bedrag als het bedrag opgenomen in het 

goedgekeurde meerjarenplan 2014 – 2019. 

 

4. Ingevolge de Vlaamse regelgeving moet de islamitische geloofsgemeenschap bij 

het budget 2018 een verslag inzenden over haar maatschappelijke betrokkenheid 

bij de lokale gemeenschap om aan te tonen dat zij nog altijd voldoet aan de 

erkenningscriteria. In bijlage 3 vindt U dit verslag, dat gunstig geëvalueerd werd 

door de stedelijke administratie. 

 

Luidens de artikels 48 en 272 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 

materiële organisatie en werking van de erkende erediensten neemt de 

provincieraad – als de provinciale subsidie in het tekort van het budget binnen de 

grenzen blijft van het bedrag van de provinciale subsidie, opgenomen in het 

goedgekeurde meerjarenplan – akte van het budget. 

 

De deputatie stelt uw raad voor om akte te nemen van het budget 2018 van de 

islamitische geloofsgemeenschap Antwerpen Islamic Association te Antwerpen en 

om kennis te nemen van het bijgevoegde verslag over haar maatschappelijke 

betrokkenheid bij de lokale gemeenschap zonder formulering van boekhoudkundig-

technische of andere opmerkingen dienaangaande. 

 

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 31 mei 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op het budget 2018 van de islamitische geloofsgemeenschap Antwerpen 

Islamic Association te Antwerpen en op het gunstig advies dienaangaande van 

25 april 2018 van het Executief van de Moslims van België, ingekomen op het 

provinciebestuur van Antwerpen op 22 mei 2018; 

 

Gelet op het budget 2018, waaruit blijkt dat de islamitische geloofsgemeenschap 

Antwerpen Islamic Association in 2018 beroep doet op een provinciale 

exploitatiesubsidie van 23.617,00 EUR, terwijl in het goedgekeurde meerjarenplan 

2014 – 2019 eveneens dezelfde exploitatiesubsidie van 23.617,00 EUR was 

opgenomen; 

 

Gelet op de artikels 48 en 272 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 

materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; 

 

Gelet op het verslag van de deputatie; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

Akte wordt genomen van het budget 2018 van de islamitische geloofsgemeenschap 

Antwerpen Islamic Association te Antwerpen met een provinciesubsidie van 

23.617,00 EUR voor het tekort op het exploitatiebudget 2018 zonder formulering 

van boekhoudkundig-technische opmerkingen ter zake. 

Kennis wordt genomen van het bij het budget 2018 gevoegde jaarverslag 2017 

over de maatschappelijke betrokkenheid van voormelde islamitische 

geloofsgemeenschap bij de lokale gemeenschap zonder formulering van 

opmerkingen dienaangaande. 
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VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

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

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

49 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

43 leden hebben ja gestemd; 

 5 leden hebben nee gestemd; 

 1 lid heeft zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 43 stemmen ja, bij 5 stemmen nee en 1 onthouding. 
 

 

Nr. 2/8 van de agenda 

 

Erediensten. Mol. 

Islamitische geloofsgemeenschap Ensar. 

Rekening 2017. Advies. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

1. In vergadering van 29 april 2018 heeft het comité van de islamitische 

geloofsgemeenschap Ensar te Mol de rekening over het dienstjaar 2017 opgemaakt 

en goedgekeurd. Het dossier is op 3 mei 2018 ingekomen op het provinciebestuur 

van Antwerpen. 

 

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

goedgekeurd budget 2017. 

Het budget 2017 voorzag geen investeringsontvangsten noch investeringsuitgaven. 

De totale exploitatie-uitgaven werden geraamd op 21.460,35 EUR. 

De totale exploitatie-ontvangsten werden geraamd op 5.736,82 EUR 

(geldinzameling, stortingen, giften) + 1.839,21 EUR (gecorrigeerd overschot 2015). 

De provinciesubsidie werd geraamd op 13.884,32 EUR. 

 

3. In vergadering van 23 maart 2017 heeft uw raad akte genomen van voormeld 

budget 2017. 

 

4. De provinciesubsidie ten bedrage van 13.884,32 EUR werd uitbetaald einde mei 

2017. 

 

5. De rekening 2017 bevat als uitgaventotaal op de exploitatie 16.520,42 EUR en 

als ontvangstentotaal 16.561,76 EUR, met een batig saldo van 41,34 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 islamitische geloofsgemeenschap Ensar te Mol gunstig te adviseren zonder 

boekhoudkundig-technische opmerkingen. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 31 mei 2018. 
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De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de rekening over het dienstjaar 2017 van de islamitische 

geloofsgemeenschap Ensar te Mol, ingekomen op het provinciebestuur van 

Antwerpen op 3 mei 2018; 

 

Gelet op de artikels 55 en 272 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 

islamitische geloofsgemeenschap Ensar te Mol met voor de exploitatie: 

als som van de ontvangsten: 16.561,76 EUR 

als som van de uitgaven: 16.520,42 EUR 

 ______________ 

met een batig saldo van: 41,34 EUR 

 

Beslist wordt de rekening over het dienstjaar 2017 van de islamitische 

geloofsgemeenschap Ensar te Mol 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. 

49 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

43 leden hebben ja gestemd; 

 5 leden hebben nee gestemd; 

 1 lid heeft zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 43 stemmen ja, bij 5 stemmen nee en 1 onthouding. 
 

 

Nr. 2/9 van de agenda 

 

Monumentenwacht Antwerpen. 

Jaarverslag 2017. Kennisname. 

Verslag van de deputatie 

 

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

2017 van Monumentenwacht Antwerpen, opgenomen als bijlage bij dit verslag. 

 

2017 was het jaar dat Monumentenwacht Antwerpen zijn 25-jarig bestaan vierde. 

Tijd voor een terugblik én een vooruitblik. 
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Monumentenwacht is een sterk merk en de dienstverlening is een gevestigde 

waarde in het onderhoud, behoud en beheer van historisch waardevol erfgoed. De 

leden van Monumentenwacht kunnen onveranderd rekenen op periodieke 

inspecties, onderbouwde en gedetailleerde toestandsrapporten en professioneel 

advies. 

 

Bij de aangesloten leden detecteren we enkele belangrijke trends: 

- er is een toename van objecten die onder de noemer ‘klein erfgoed’ vallen 

zoals funerair erfgoed, kapellen, poorten, dorpspompen, schandpalen en 

dergelijke; 

- meer en meer steden en gemeenten tonen – al dan niet via hun 

Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst (IOED) - interesse voor een 

‘groepsabonnement’ voor het eigen patrimonium. 

 

De dienstverlening van Monumentenwacht past in een integrale erfgoedbenadering: 

de wisselwerking met de adviseurs erfgoed is geoptimaliseerd zodat vooral in de 

fase van trajectbegeleiding en nazorg de aanwezige expertise maximaal wordt 

ingezet. Dit is vooral voelbaar in de sectoren van het militaire en van het religieuze 

erfgoed. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 31 mei 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 Monumentenwacht 

Antwerpen. 

 

 

VOORZITTER.- Dit is een kennisname. 

Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

Kennis wordt genomen. 
 

 

Nr. 2/10 van de agenda 

 

Fietsostrade F105 Herentals-Balen. 

Verplaatsen van zuurstofleiding van Air Liquide. 

Samenwerkingsovereenkomst. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

1. Inleiding 

In deelproject 2 wordt nabij de straat Koulaak in Herentals ter hoogte van 

kilometerpunt 36.050 van spoorlijn 15 een fietstunnel onder het spoor gebouwd. 

Deze fietstunnel is een onderdeel van de fietsostrade F105 Herentals-Balen. Voor 

de bouw van deze tunnel is het noodzakelijk om de aangrenzende zuurstofleiding 

van Air Liquide te verplaatsen.  
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2. Samenwerking met Air Liquide 

De deputatie keurde de samenwerkingsovereenkomst met Air Liquide goed. 

 

De samenwerkingsovereenkomst voorziet de financiële opdeling van de kosten 

tussen Air Liquide en de provincie Antwerpen. De totale kostprijs voor het 

verleggen van de zuurstofleiding wordt door Air Liquide na bijkomend 

marktonderzoek en na consulatie van hun klanten geraamd op 606.070,95 EUR 

incl. btw en incl. 10 % voor onvoorziene werken. 

 

Hiervan is het provinciale aandeel 227.468,00 EUR incl. btw en incl. 10 % voor 

onvoorziene werken. De provincie draagt de kosten van de werf, het verplaatsen 

van de zuurstofleiding nabij de fietstunnel en de opvolging ervan. 

 

Het merendeel van de kosten, 378.602,95 EUR incl. btw, wordt gedragen door Air 

Liquide. Air Liquide draagt de kosten van zijn klanten, de back-up levering. 

Daarnaast bevestigt Air Liquide de samenwerking met het studiebureau Tractebel 

Engineering nv voor de verplaatsing van de zuurstofleiding. Het uitvoeringsdossier 

binnen deze samenwerkingsovereenkomst is conform de wetgeving op 

overheidsopdrachten voor het provinciale aandeel. 

 

3. Het uitvoeringsdossier 

Voor de verplaatsing van de zuurstofleiding nabij de fietstunnel Koulaak werd in 

overleg met Air Liquide het dossier opgemaakt. Air Liquide is de eigenaar van deze 

leiding. Bovendien ligt het beheer van deze leiding volledig bij Air Liquide. Werken 

aan deze leidingen dienen volgens specifieke richtlijnen en specificaties van Air 

Liquide te gebeuren. Omwille van geheimhouding kunnen deze specificaties niet 

kenbaar worden gemaakt. Omwille van deze redenen wordt op basis van een 

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking uitsluitend prijs 

gevraagd aan Air Liquide. De artikelen 42 §1, 1° d) ii) en iii) zijn van toepassing 

omdat omwille van technische redenen (art. 42 §1, 1° d) ii) en eigendomsrechten 

(art. 42 §1, 1° d) iii) deze opdracht slechts aan één bepaalde opdrachtnemer kan 

worden gegund, nl. Air Liquide. 

 

Het uitvoeringsdossier omvat: 

 het bestek met bijhorende opmetingsstaat: het verplaatsen van de 

zuurstofleiding van Air Liquide nabij de tunnel Koulaak in Herentals; 

 de raming van de kosten; 

 het veiligheids- en gezondheidsplan voor het realiseren van de verplaatsing 

van de zuurstofleiding van Air Liquide nv; 

 de plannenbundel; 

 aanvullende uitvoeringsvoorwaarden van Infrabel; 

 generieke veiligheids-, gezondheids-, welzijns- en milieuhandboek dienst 

pijpleidingen voor aannemers van Air Liquide. 

 

Indicatieve en voorlopige timing van de werken: 

 plaatsen van secanspalen tussen Koulaak en fietstunnel: januari – maart 

2019; 

 verplaatsen van zuurstofleiding in overleg met Air Liquide: maart en april 

van 2019; 

 bouwen van fietstunnel Koulaak: start april 2019; 

 tunnel onder het spoor schuiven: najaar van 2019. 
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4. Studie- en ontwerpkosten voor het verleggen van de zuurstofleiding 

van Air Liquide 

Een aantal diensten te leveren door het studiebureau Tractebel Engineering nv in 

het kader van de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst tussen de 

provincie Antwerpen en Air-Liquide zijn niet vervat in de studieopdracht voor het 

ontwerpen en opvolgen van de uitvoering van de fietsostrade Herentals-Balen. De 

bijkomende diensten omvatten: 

 aanpassen van plannen n.a.v. de voorwaarden van Air Liquide; 

 opmaak van rekennota’s voor het verleggen van de leidingen; 

 opmaak van het technisch uitvoeringsdossier voor het verleggen van de 

pijpleiding; 

 opmaak van het vergunningsdossier voor Air Liquide; 

 opmaak van bijkomende detailplannen. 

 

Hiervoor heeft het studiebureau een offerte opgemaakt met als raming 

25.161,95 EUR incl. btw. 

 

Gezien de ontwerpopdracht voor de fietsostrade F105 Herentals-Balen gespreid is 

over 16 deelprojecten met telkens een traject van overleg, startnota, projectnota, 

voorontwerp, ontwerp, aanbesteding, coördinatie en opvolging, is het niet mogelijk 

om de uitgebreide opdrachten opnieuw via een gunningsprocedure te gunnen. Bij 

een partiële nieuwe gunningsprocedure zou geen enkele andere dienstverlener een 

verantwoord gunstigere prijs kunnen geven omdat die geen kennis heeft van het al 

doorlopen, complex en technisch traject van de deelopdrachten. 

 

De deputatie stelt voor aan uw raad om de artikelen 38/1 en 38/19 van het 

koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare 

werken, in te roepen om de aanvullende dienst van de opdracht aan Tractebel 

Engineering nv, Arianelaan 7 te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, met 

ondernemingsnummer 0412.639.681, goed te keuren. 

 

De deputatie raamt de kosten voor de aanvullende dienst voor het verleggen van 

de zuurstofleiding van Air Liquide op 25.161,95 EUR incl. btw. Dit brengt de totale 

kost voor het ontwerpen en opvolgen van de uitvoering van de fietsostrade F105 

Herentals-Balen op 1.841.274,25 EUR incl. btw. (= 1.816.112,30 + 25.161,95). 

Deze aanvullende dienst kan binnen de huidige 10 % voor prijsherzieningen en 

aanvullende diensten voor de studieopdracht betaald worden. 

 

5. Digitale bijlagen 

Alle bijlagen zijn beschikbaar via ABM:  

 deputatiebesluit van 20 april 2017: goedkeuring van de verhoging van het 

budget voor het studiebureau; 

 provincieraadsbesluit van 22 februari 2018: goedkeuring van de aangepaste 

ontwerpen, bestekken en ramingen van het volledige uitvoeringsdossier van 

de fietsostrade Herentals-Balen; 

 samenwerkingsovereenkomst tussen Air Liquide en de provincie Antwerpen; 

 uitvoeringsdossier bij de samenwerkingsovereenkomst voor het verplaatsen 

van de zuurstofleiding van Air Liquide voor de bouw van de fietstunnel 

Koulaak in het uitvoeringsdossier van de fietsostrade F105 Herentals-Balen; 

 offerte van Tractebel Engineering nv voor de uitvoering van de aanvullende 

dienst voor het verleggen van de zuurstofleiding van Air Liquide. 
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De deputatie keurde dit verslag goed op 31 mei 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de inschrijving van een krediet op het budgetartikel 

2018/22810000/19/0290 Overige onroerende infrastructuur - installaties, 

uitrusting, werken: aanschaffingswaarde, ramingsnummer 2018141251 voor 

investeringen in fietsinfrastructuur; 

 

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

 

Gelet op artikelen 42 §1, 1° d) ii) en iii) van de wet overheidsopdrachten van 

17 juni 2016; 

 

Gelet op artikelen 38/1 en 38/19 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot 

bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de 

concessies voor openbare werken; 

 

Overwegende dat de aanvullende dienst bij de opdracht voor het ontwerpen en 

opvolgen van de uitvoering van de fietspadprojecten van de fietsostrade Herentals-

Balen langs spoorlijn 15 technisch niet te scheiden zijn van de oorspronkelijke 

opdracht; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

De provincieraad keurt de samenwerkingsovereenkomst voor het verplaatsen van 

de zuurstofleiding met Air Liquide Industries Belgium nv goed. 

 

Artikel 2: 

De provincieraad neemt kennis van de raming voor het verplaatsen van de 

zuurstofleiding van Air Liquide voor de bouw van de fietstunnel Koulaak in het 

uitvoeringsdossier van de fietsostrade F105 Herentals-Balen. De totale kost wordt 

geraamd op 606.070,95 EUR incl. btw en incl. 10 % voor onvoorziene werken. 

Hiervan is het provinciale aandeel 227.468,00 EUR incl. btw en incl. 10 % voor 

onvoorziene werken. 
 
 

VOORZITTER.- De heer Vandendriessche heeft het woord. 
 

De heer VANDENDRIESSCHE.- Dank u, voorzitter. 
 

Op het einde van de toelichting tijdens de commissie kregen we plotseling de mededeling 

dat hier ook nog wel ergens een merkwaardig dossier aan gekoppeld is hoe we er nu toe 

gekomen zijn dat daar een buis moet verplaatst worden, een zuurstofleiding van Air 

Liquide. Dat er een tunnel gegraven werd zelfs waarbij dan …, en toen ben ik eigenlijk een 

beetje de draad verloren. Daarom dat ik het hier nog eens graag heel klaar en duidelijk wil 

horen waarom blijkbaar een inventaris door Agentschap Natuur en Bos niet kan worden 

opgesteld ter compensatie van de fietsostrade. 
 
 

VOORZITTER.- De heer Lemmens heeft het woord. 
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De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Mijnheer Vandendriessche, 
 

U weet, in al mijn transparantie op de commissie geef ik graag richting aan bepaalde 

dossiers, en hoe dat we tot bepaalde dossiers zijn gekomen. Ik wil dat nog eens graag 

herhalen. 

Wij moeten van de linkerzijde van de spoorweg in Herentals naar de rechterzijde 

uitwijken. Waarom is dat? Omdat wij gevat zijn door een natuurgebied waar het 

Agentschap Natuur en Bos heeft gezegd: “Hier kan je met de fietsostrade niet verder.” Ik 

vernam dat we dan een tunnel moesten bouwen, en dat er ook nog eens leidingen van Air 

Liquide moesten verplaatst worden, wat voor die firma ook een enorme meerkost is. Ook 

het feit dat zij dan 24u op 24u hun cliënten met het Air Liquide moeten kunnen bevloeien. 

Zij moeten altijd kunnen leveren. Dat is een enorme problematiek voor hen om die leidingen 

dan te plaatsen. Maar we zijn tot een overeenkomst gekomen. Ik vond het nogal raar dat, 

wanneer in Nederland in de grootste natuurgebieden fietspaden kunnen aangelegd worden, 

we hier voor een natuurgebied van 4 à 5 meter naast de spoorweg moesten gaan uitwijken. 

Ik ben dan naar het kabinet van de minister geweest om te vragen of er toch geen 

mogelijkheden waren. Het kabinet heeft toen gezegd dat ze het gingen bekijken. Ze 

hebben mij een aantal dagen later teruggebeld en hebben toen gezegd dat het pas in 2020 

zou mogelijk zijn, want het Agentschap Natuur en Bos is momenteel nog bezig om de 

inventaris op te maken, en het is pas als de inventaris klaar is dat we kunnen overwegen 

welke compensatie er moet gebeuren om de fietsostrade verder te kunnen leggen. Maar die 

tijd hebben wij niet. Ik wou dat alleen maar eens benadrukken op die commissie, mijnheer 

Vandendriessche, om u duidelijk te maken dat het niet altijd evident is in dit land om 

bepaalde zaken te realiseren.  

Wat mij betreft is het moeilijk uitgelegd te krijgen dat waar wij met de fiets toch een 

benadering hebben voor een beter leefmilieu, dat Natuur en Bos ons dat ontzegt. Dat wou 

ik maar duidelijk maken. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Vandendriessche heeft het woord. 
 

De heer VANDENDRIESSCHE.- Ik vind het toch merkwaardig dat men er op het niveau 

van de Vlaamse regering niet in geslaagd is om daar echt een compromis in te vinden en dat 

eventueel door te duwen, om inderdaad op een ecologisch verantwoorde manier het 

fietspad aan te leggen. 
 

 

De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Dat is inderdaad zeer eigenaardig. 
 

 

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. 

50 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

50 leden hebben ja gestemd. 
 

Goedgekeurd met 50 stemmen ja. 
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Nr. 2/11 van de agenda 

Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEAN. 

Overeenkomst n.a.v. uittreding. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Wettelijk kader: 

Op 17 juni 2016 verscheen in het Belgisch Staatsblad het decreet van 13 mei 2016 

tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 

intergemeentelijke samenwerking en het Provinciedecreet van 9 december 2005. 

In artikel 80, §1 van het (gewijzigd) decreet van 6 juli 2001 betreffende de 

intergemeentelijke samenwerking wordt bepaald dat de provincies uittreden uit de 

dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen uiterlijk op 31 december 2018 

en dat de provinciale aandelen worden overgenomen tegen een tussen de partijen 

overeen te komen waarde. 

 

Onderhandelingen i.v.m. bepalen van het scheidingsaandeel: 

De onderhandelingen tussen de dienstverlenende vereniging IGEAN en de Provincie 

Antwerpen vonden op ambtelijk niveau plaats tussen de algemeen directeur van de 

dienstverlenende vereniging IGEAN en het departementshoofd van DESE. Deze 

gesprekken hebben geleid tot een ontwerp van overeenkomst. De belangrijkste 

elementen in deze overeenkomst zijn: 

 

 Deze overeenkomst heeft tot doel de rechten en verplichtingen van de 

Partijen uiteen te zetten met betrekking tot de verplichte uittreding van de 

provincie Antwerpen uit IGEAN, evenals de verdere engagementen die de 

provincie Antwerpen neemt ten aanzien van IGEAN. 

 

 Bij ondertekening van deze overeenkomst verklaren Partijen dat zij met 

betrekking tot de verplichte uittreding niets meer van elkaar te vorderen 

noch te betwisten hebben en dat zij onvoorwaardelijk en onherroepelijk 

verzaken aan elk recht van vordering met betrekking tot deze verplichte 

uittreding. 

 

 De aandelen van het provinciebestuur van Antwerpen worden overgenomen 

aan nominale waarde. Op een totaal van 76.731 “B-Aandelen” heeft de 

provincie Antwerpen 12.782 aandelen in bezit. Deze aandelen 

vertegenwoordigen 16,7 % van het kapitaal en een nominale waarde van 

159.775 EUR. 

 

 De provincie Antwerpen ziet af van de terugbetaling van de renteloze lening, 

goedgekeurd in de provincieraad van 25 april 1996, van 646.504,07 EUR. 

 

 IGEAN zet een Streekfonds op met een inbreng van 646.504,07 EUR. Deze 

middelen worden onmiddellijk voor dit doel gereserveerd door ze in de 

boekhouding over te boeken op een aparte rekening binnen de rubriek 

beschikbare reserves. 

 

 De deputatie van de provincie Antwerpen en de Raad van Bestuur van 

IGEAN beslissen beiden over de aanwending van de middelen van het 

Streekfonds. 

 

 Deze overeenkomst wordt aangegaan bij ondertekening door de Partijen en 

eindigt van rechtswege op 10 november 2037. 
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Dit verslag werd goedgekeurd door deputatie in zitting van 14 juni 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

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

decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en het 

Provinciedecreet van 9 december 2005 (Decreet wijziging DIS), waarin artikel 19 

wijzigingen aanbrengt aan het artikel 80 van het decreet van 6 juli 2001 houdende 

de intergemeentelijke samenwerking;  

 

Gelet op het huidige artikel 80, §1 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 

intergemeentelijke samenwerking, wat stelt: “De projectverenigingen, 

dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen, waarin één of meer 

provincies deelnemen, en waarin deze deelneming niet op een specifieke wijze 

geregeld is door andere wettelijke of decretale bepalingen, passen hun statuten in 

die zin aan dat de provincies uiterlijk op 31 december 2018 uittreden. De 

provinciale aandelen worden overgenomen tegen een tussen de partijen overeen te 

komen waarde.” 

 

Gelet op de statutaire bepalingen van IGEAN, waarin wordt gestipuleerd dat de 

uittredende deelnemer enkel aanspraak kan maken op zijn aandeel aan nominale 

waarde in de vereniging, zoals dat blijkt uit de balans van het boekjaar waarin deze 

uittreding heeft plaatsgehad; 

 

Gelet op de wens van IGEAN en de provincie Antwerpen om in de toekomst op een 

positieve manier te blijven samenwerken; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

De provincieraad beslist om uit de dienstverlenende vereniging IGEAN te treden. 

 

Artikel 2: 

De uittredingsovereenkomst tussen de Provincie Antwerpen en IGEAN wordt 

goedgekeurd. 

 

Artikel 3: 

De provincieraad stemt in met een bedrag van 159.775 EUR als scheidingsaandeel 

voor de 12.782 B-aandelen van de provincie Antwerpen, conform de onderhandelde 

exit-regeling met IGEAN en zoals goedgekeurd in deputatiezitting van 7 juni 2018. 

 

Artikel 4: 

De provincie Antwerpen ziet af van de terugbetaling van de renteloze lening van 

646.504,07 EUR, goedgekeurd in de provincieraad van 25 april 1996. 

 

Artikel 5: 

IGEAN zet een Streekfonds op met een inbreng van 646.504,07 EUR. Deze 

middelen worden onmiddellijk voor dit doel gereserveerd door ze in de boekhouding 

over te boeken op een aparte rekening binnen de rubriek beschikbare reserves. 
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Artikel 6: 

De provinciale vertegenwoordiger bij de opdrachthoudende vereniging IGEAN wordt 

opgedragen om de beslissingen genomen door de provincieraad in zitting van 

28 juni 2018 in hierboven vermelde artikelen 1 t/m 5 schriftelijk over te maken aan 

de algemeen directeur van de dienstverlenende vereniging IGEAN. 

 

 

VOORZITTER.- De heer Geudens heeft het woord. 
 

De heer GEUDENS.- Collega’s, bij punt 2/11 en punt 2/12 ben ik als provincialist natuurlijk 

niet gelukkig met het feit dat we dienen uit te treden. Ik begrijp dat en wij zullen in deze 

wel volgen en mee stemmen, maar ik vond de communicatie daarrond bij de persuitnodiging 

er toch wel een beetje over. Daar wordt gesproken over: “De provincie stapt uit IGEAN en 

PIDPA.” Als we het waarheidsgetrouw zouden stellen, zou daar moeten staan: “Provincie 

wordt uit IGEAN en PIDPA gegooid.” Ik vind dit toch wel een brug te ver gaan. Nogmaals, 

dat doet mij pijn aan mijn provinciaal hart. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Merckx heeft het woord. 
 

De heer MERCKX.- Wij gaan tegen dit punt stemmen. Onze aandelen worden enkel 

overgenomen aan de nominatieve waarde en niet aan de intrinsieke waarde, waardoor 

IGEAN verder geld kan oppotten. Er is ook voorzien dat een renteloze lening van …. 
 

 

De heer RÖTTGER, gedeputeerde.- Mijnheer Merckx, u mag mij altijd die pot aanwijzen 

als bestuurder van IGEAN waar die opgepot zit. 
 

 

De heer MERCKX.- Waar deponeert u uw geld? 

Een renteloze lening van 600.000 EUR wordt ook kwijtgescholden en komt in een 

streekfonds dat alleen door de deputatie en de raad van bestuur wordt gecontroleerd. Zij 

beslissen over de projecten die daarmee worden opgezet. Er is enkel een belofte dat deze 

projecten ter kennisgeving aan de provincieraad gaan voorgelegd worden. 

Om die twee redenen geven we onze tegenstem. 
 

 

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. 

52 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

44 leden hebben ja gestemd; 

 1 lid heeft nee gestemd; 

 7 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 44 stemmen ja, bij 1 stem nee en 7 onthoudingen. 
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Nr. 2/12 van de agenda 

 

Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging PIDPA. 

Overeenkomst n.a.v. uittreding. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Wettelijk kader: 

Op 17 juni 2016 verscheen in het Belgisch Staatsblad het decreet van 13 mei 2016 

tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 

intergemeentelijke samenwerking en het Provinciedecreet van 9 december 2005. 

In artikel 80, §1 van het (gewijzigd) decreet van 6 juli 2001 betreffende de 

intergemeentelijke samenwerking wordt bepaald dat de provincies uittreden uit de 

dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen uiterlijk op 31 december 2018 

en dat de provinciale aandelen worden overgenomen tegen een tussen de partijen 

overeen te komen waarde. 

 

Onderhandelingen i.v.m. bepalen van het scheidingsaandeel: 

De onderhandelingen tussen de opdrachthoudende vereniging PIDPA en de 

Provincie Antwerpen vonden op ambtelijk niveau plaats tussen de algemeen 

directeur van de opdrachthoudende vereniging PIDPA en het departementshoofd 

van DESE. Deze gesprekken hebben geleid tot een ontwerp van overeenkomst. De 

belangrijkste elementen in deze overeenkomst zijn: 

 

 Deze overeenkomst heeft tot doel de rechten en verplichtingen van de 

Partijen uiteen te zetten met betrekking tot de verplichte uittreding van de 

provincie Antwerpen uit PIDPA, evenals de verdere engagementen die de 

provincie Antwerpen neemt ten aanzien van PIDPA. 

 

 Bij ondertekening van deze overeenkomst verklaren Partijen dat zij met 

betrekking tot de verplichte uittreding niets meer van elkaar te vorderen 

noch te betwisten hebben en dat zij onvoorwaardelijk en onherroepelijk 

verzaken aan elk recht van vordering met betrekking tot deze verplichte 

uittreding. 

 

 De aandelen van het provinciebestuur van Antwerpen worden overgenomen 

aan nominale waarde. Op een totaal van 39.680 A-Aandelen heeft de 

provincie Antwerpen 10.000 A-aandelen in bezit. De provincie Antwerpen zal 

per brief aan de raad van bestuur van PIDPA te kennen geven haar aandelen 

te willen overdragen. De totale waarde van de aandelen bedraagt 

25.000 EUR. 

 

 Daarnaast zal PIDPA een bedrag van 12.000.000 EUR betalen aan de 

provincie Antwerpen. De provincie Antwerpen verklaart dat ze deze gelden 

zal aanwenden in functie van het openbaar nut. 

 

 PIDPA zal 6 miljoen EUR inbrengen in een PIDPA-fonds, waarvan de 

middelen worden aangewend conform artikel 4 van de overeenkomst. Deze 

middelen worden onmiddellijk voor dit doel gereserveerd door ze als een 

afzonderlijke reserve te boeken. 

 

 De deputatie van de provincie Antwerpen en de Raad van Bestuur van PIDPA 

beslissen beiden over de aanwending van de middelen van het PIDPA-fonds. 
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 Deze overeenkomst wordt aangegaan bij ondertekening door de Partijen en 

eindigt van rechtswege op 10 november 2037. 

 

Dit verslag werd goedgekeurd door deputatie in zitting van 14 juni 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

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

decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en het 

Provinciedecreet van 9 december 2005 (Decreet wijziging DIS), waarin artikel 19 

wijzigingen aanbrengt aan het artikel 80 van het decreet van 6 juli 2001 houdende 

de intergemeentelijke samenwerking; 

 

Gelet op het huidige artikel 80, §1 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 

intergemeentelijke samenwerking, wat stelt: “De projectverenigingen, 

dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen, waarin één of meer 

provincies deelnemen, en waarin deze deelneming niet op een specifieke wijze 

geregeld is door andere wettelijke of decretale bepalingen, passen hun statuten in 

die zin aan dat de provincies uiterlijk op 31 december 2018 uittreden. De 

provinciale aandelen worden overgenomen tegen een tussen de partijen overeen te 

komen waarde.” 

 

Gelet op de statutaire bepalingen van PIDPA, waarin wordt gestipuleerd dat de 

uittredende deelnemer enkel aanspraak kan maken op zijn aandeel aan nominale 

waarde in de vereniging, zoals dat blijkt uit de balans van het boekjaar waarin deze 

uittreding heeft plaatsgehad; 

 

Gelet op de wens van PIDPA en de provincie Antwerpen om in de toekomst op een 

positieve manier te blijven samenwerken; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

De provincieraad beslist om uit de opdrachthoudende vereniging PIDPA te treden. 

 

Artikel 2: 

De uittredingsovereenkomst tussen de Provincie Antwerpen en PIDPA wordt 

goedgekeurd. 

 

Artikel 3: 

De provincieraad stemt in met een bedrag van 25.000 EUR als scheidingsaandeel 

voor de 10.000 A-aandelen van de provincie Antwerpen, conform de onderhandelde 

exit-regeling met PIDPA en zoals goedgekeurd in deputatiezitting van 7 juni 2018. 

 

Artikel 4: 

De opdrachthoudende vereniging PIDPA betaalt een vergoeding van 

12.000.000 EUR, die de provincie Antwerpen zal aanwenden in functie van het 

openbaar nut. 

 

Artikel 5: 

PIDPA zal 6 miljoen EUR inbrengen in een PIDPA-fonds, waarvan de middelen 

worden aangewend conform artikel 4 van de overeenkomst. Deze middelen worden 
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onmiddellijk voor dit doel gereserveerd door ze als een afzonderlijke reserve te 

boeken. 

 

Artikel 6: 

De provinciale vertegenwoordiger bij de opdrachthoudende vereniging PIDPA wordt 

opgedragen om de beslissingen genomen door de provincieraad in zitting van 

28 juni 2018 in hierboven vermelde artikelen 1 t/m 4 schriftelijk over te maken aan 

de algemeen directeur van de opdrachthoudende vereniging PIDPA. 

 

 

VOORZITTER.- De heer Lemmens heeft het woord. 

 

De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Ik stel met u vast dat de documenten niet ingesloten 

zijn. We hebben het even laten nakijken, en weten ook niet goed hoe dit gebeurd is.  

Langs de andere kant is het zo dat de uittreding en de manier waarop we uittreden bij 

PIDPA ook zeer duidelijk in het document in bijlage in de notulen zijn weergegeven. Maar 

natuurlijk de overeenkomst is er niet bij. Dat klopt. Als jullie dus willen dat dit punt wordt 

uitgesteld zullen we dat in september doen. Ik neem dat het al op de raad van bestuur van 

PIDPA is goedgekeurd, maar wij zullen dan de melding maken dat het pas in september zal 

behandeld worden. Maar er staat niets anders in dan wat hier staat. Ik denk dat het een 

heel mooie overeenkomst is waar wij 12 miljoen EUR voor de 5.000 aandelen, en 

25.000 EUR voor de andere 5.000 aandelen hebben, plus 6 miljoen in een streekfonds. U 

knikt nee, maar dat is wel wat er staat, mevrouw.  

Als u zegt dat u dat wil uitstellen dan zal u dat zeker en vast nog eens heel gedetailleerd 

gaan bekijken en zullen wij dat volgende keer in september stemmen. 

 

 

VOORZITTER.- De heer Helsen heeft het woord. 

 

De heer HELSEN.- Gedeputeerde, collega’s, 

 

Het lijkt mij opportuun van dat inderdaad uit te stellen naar september, omdat het toch 

een overeenkomst is waar al heel lang over gepraat wordt. Het gaat niet over maanden, 

maar over jaren. Het lijkt ons evident dat wij die overeenkomst willen hebben vooraleer wij 

ons daarover uitspreken. Naar onze bescheiden mening, van de geruchten die we hebben 

gehoord, zitten er toch nog wel wat andere bepalingen in dan diegene die hier worden 

opgelijst in het artikel. 

 

 

VOORZITTER.- Punt 2/12 wordt dan uitgesteld naar september. 
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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 TRANSIT Schoolverlatersplatform (schooljaar 2018 - 2019) 

(deelbudget 10.000 EUR) 

 

Elk jaar maken duizenden leerlingen de overstap van schoolbank naar 

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

‘TRANSIT Schoolverlatersplatform’ heeft de ambitieuze doelstelling om de 

Antwerpse schoolverlaters deze overstap van schoolbank naar arbeidsmarkt 

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

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

 

In het TRANSIT Schoolverlatersplatform bundelen Provincie Antwerpen, POM 

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

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

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

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

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

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

manier een vast aanspreekpunt voor scholen, partners en andere geïnteresseerden 

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

de schoolverlatersdagen. 

 

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

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

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

van de doelgroep (BSO, Buso en Deeltijds Onderwijs) en werden er TRANSIT-

schoolverlatersdagen ‘op maat’ ontwikkeld voor ASO-leerlingen en leerlingen uit de 

zorgsector. 

 

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

TRANSIT schoolverlatersdagen weer zeer succesvol met een bereik van 

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

voor het schooljaar 2018-2019 voor het project ‘TRANSIT Schoolverlatersplatform’ 

een bedrag van 10.000 EUR te voorzien ten behoeve van POM Antwerpen. 
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 Project Jonge Haven (schooljaar 2018-2019) (deelbudget 20.000 EUR) 

 

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

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

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

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

lijn met de missie van het Havencentrum. 

 

Het project Jonge Haven wil jongeren enthousiasmeren, hun interesse opwekken 

voor havenactiviteiten en hun tewerkstellingskansen tonen in de Antwerpse haven. 

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

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

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

excursies maar ook ruimer, namelijk voor geïnteresseerde jonge werkzoekenden 

die in de haven willen gaan werken. 

 

Ook zal er verder intensief worden ingezet op kwaliteitsverbetering van de 

bestaande excursies in nauwe samenwerking met de structurele partners 

Talentenstroom en Talentenfabriek. Naast een havenverkenning en verschillende 

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

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

manier wordt de interesse gewekt voor de diverse tewerkstellingsmogelijkheden in 

de Antwerpse haven. 

 

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

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

provinciale onderwijsinstellingen. Daarnaast richt het project zich ook op 

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

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

tegemoet aan een reeks eindtermen van het secundair onderwijs.  

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

zij dit reeds in hun planning voor het schooljaar 2018-2019 kunnen opnemen. 

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

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

verschillende media. 

 

Het voorgestelde subsidiebedrag van 20.000 EUR (schooljaar 2018-2019) ten 

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

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

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

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

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

 

 Project Zeescouts Aan de Stroom (deelbudget 10.000 EUR). 

 

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

bieden deze jongeren maritiem getinte vrijetijdsactiviteiten aan, zoals trainingen 

om nautistische vaardigheden te ontwikkelen, exploratie van de Schelde en 

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

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

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

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

de provincie Antwerpen, en met name het Havencentrum, deze jongeren intensief 



VERGADERING VAN 28 JUNI 2018 

 79 

kennis laten maken met de haven en industrie binnen het havengebied en alzo een 

maatschappelijk draagvlak creëren voor havenactiviteiten in ruime zin. Deze 

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

APB Havencentrum. 

 

De Antwerpse Zeescouts bieden ook logistieke ondersteuning aan het 

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

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

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

‘Haven in Landschappen’ (een aardrijkskundig dagprogramma van het 

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

 

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

en voor specifiek havengerelateerde activiteiten in samenwerking met het 

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

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

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

Antwerpen. 

 

 Project Eu.ReCA (deelbudget 21.670 EUR) 

 

In het voorjaar van 2018 werd de vzw European REspiratory Cluster Antwerp 

(EuRECA) opgericht op het Wetenschapspark Universiteit Antwerpen. EuRECA heeft 

tot doel alle stakeholders actief in het respiratoire domein samen te brengen met 

als doel innovatie en co-creatie te faciliteren, de groei van jonge ondernemingen 

actief in de sector te stimuleren, de behandeling van longaandoeningen te 

optimaliseren en de maatschappelijke kost die hiermee gepaard gaat te reduceren. 

In die zin richt de vzw zich tot de zorgsector, bedrijfsleven, kennisinstellingen, 

overheden, patiëntenverenigingen en het brede publiek.  

 

EuRECA wil met dit project een uniek initiatief lanceren in de vorm van een 

innovatiecluster voor het respiratoire domein. De site waarop de cluster zich 

vestigt, het wetenschapspark Universiteit Antwerpen, zal een aantrekkingspool 

vormen voor zowel gevestigde als veelbelovende start-ups die onderzoek en 

ontwikkeling doen in het respiratoire domein. Voor het wetenschapspark dat zich 

volop oriënteert richting nichesectoren binnen Health,IT en Environment komt dit 

project eveneens op een uitstekend moment. POM Antwerpen is ook steeds op zoek 

naar veelbelovende niches binnen onder meer binnen de Health sector. Het 

respiratoire domein is een dergelijke sector. De ondersteuning van EuRECA draagt 

dan ook bij tot de verankering van een sector op het wetenschapspark.  

 

EuRECA wil zich in zijn eerste werkjaar vooral concentreren rond 3 actielijnen: 

 Professionele communicatie om de uitstraling van de vzw van bij de start te 

garanderen. 

 Workshops en symposia die de patiënt centraal stellen. Het eerste 

symposium handelt – in samenwerking met VITO en UA - over de impact 

van fijnstof op onze gezondheid. 

 Onderzoeksrapport haalbaarheid respiratoire cluster. Deze 

haalbaarheidsstudie moet een blauwdruk opleveren van de omkadering van 

respiratoire bedrijven die zich op het wetenschapspark willen huisvesten. 

 

Voorgesteld wordt om voor de realisatie van de acties binnen het project ‘Eu.ReCA 

een bedrag van 21.670 EUR uit te trekken ten behoeve van de vzw European 
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REspiratory Cluster Antwerp (EuRECA). In afwijking van artikel 3 van het 

provinciaal reglement van 16 december 2010 betreffende de subsidiëringen en het 

toestaan van reservevorming door subsidietrekkers dienen de 

verantwoordingsstukken uiterlijk op 30 september 2019 toe te komen op de dienst 

economie, innovatie en samenleven. 

 

 Provinciale coördinatie Zorgplatform en ondernemersaanbod GKC door 

UNIZO / Federatie Vrije Beroepen (deelbudget 30.000 EUR) 

 

Er bestaat een versnippering van initiatieven in de zorgsector op federaal, 

provinciaal en streekniveau in het beleidsdomein zorg & welzijn. Een bekommernis 

van UNIZO Provincie Antwerpen / Federatie Vrije Beroepen is dat er geen 

provinciaal equivalent bestaat van het nationale overleg zorg. Een provinciaal 

equivalent zou de reeds gevormde streekplatformen versterken en waarborgen dat 

de stem van de zelfstandig zorgverstrekker ook daar gehoord wordt.  

 

Vorig jaar hebben verschillende partners zoals stad Antwerpen, UNIZO, VDAB en 

onderzoeksgroepen van de Universiteit Antwerpen (faculteit Geneeskunde en 

Gezondheidswetenschappen) reeds hun schouders gezet onder de nieuwe werking 

van het Gouverneur Kinsbergencentrum (GKC). De geplande herbestemming van 

het GKC is de opportuniteit en de locatie bij uitstel om de pijler ondernemerschap 

verder uit te bouwen. Het GKC wordt de provinciale kennis-en expertisehub waar 

alle ondernemers in de zorgsector bij elkaar komen. UNIZO zal hiervoor als 

facilitator optreden om de transitie naar meer ondernemerschap bij de zelfstandig 

zorgverstrekker mogelijk te maken. UNIZO zal in het GKC (startende) ondernemers 

in de zorgsector niet alleen een uitgebreid netwerk aanbieden, maar ook 

begeleiding en ondersteuning bij ondernemerschap via individuele trajecten op 

maat. Tegelijkertijd kunnen binnen dit kader de behoeften tussen arbeidsmarkt, 

onderwijs en werkzoekenden maximaal op elkaar worden afgestemd wanneer deze 

vertrekt vanuit een gedeeld ambitieniveau voor de zorg in onze provincie. 

 

Om bovengenoemde opdrachten uit te voeren wil UNIZO Provincie Antwerpen een 

ervaren projectcoördinator aanstellen. Op basis van een marktonderzoek zal een 

projectplan worden opgemaakt voor het opzetten van een provinciaal Zorgplatform 

en een aanbod naar zorgondernemers vanuit GKC. De rol van de projectcoördinator 

omvat o.a. volgende taken: 

 Initiatie en coördinatie van de verschillende acties op basis van de in 

het projectplan uitgestippelde planning 

 De projectcoördinator heeft oog voor verbindingen en zoekt binnen 

het netwerk naar hefbomen om zorgondernemerschap te accelereren 

 De projectcoördinator is verantwoordelijk voor het creëren van een 

interdisciplinair netwerk van stakeholders dat op regelmatige basis 

samenkomt 

 De projectcoördinator werkt nauw samen met de directeur van het 

GKC en rapporteert op regelmatige basis 

 De projectcoördinator neemt mandaten op voor vertegenwoordiging 

in de geïdentificeerde overlegplatfora en ondersteunt ondernemers 

actief bij het opnemen van mandaten 

 

Voorgesteld wordt om voor de realisatie van de acties binnen het project 

‘Provinciale coördinatie Zorgplatform’ een bedrag van 30.000 EUR uit te trekken ten 

behoeve van vzw UNIZO Provincie Antwerpen. De kosten voor het volledige project 

worden geraamd op 40.230 EUR. 
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 Project Leeuw van de Export & Dag van de Provincie (deelbudget 

15.125 EUR) 

 

Met de ‘Leeuw van de Export’ zet Flanders Investment & Trade (FIT) jaarlijks 

enkele sprekende exportsuccessen van Vlaamse bedrijven in de spotlights. Zo 

beklemtoont het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen het enorme 

belang van export voor de Vlaamse economie. Door succesverhalen te belonen wil 

FIT andere bedrijven aanzetten tot export of nieuwe markten laten exploreren. 

Naast het in de verf zetten van succesvolle exportverhalen, is de uitreiking van de 

Leeuw van de Export (19 september 2018) een belangrijk event op vlak van 

netwerking en het uitbreiden van de kennissennetwerken van bedrijven. Het event 

vormt een ontmoetingsplaats voor bedrijven. Gezien het event zich zeer specifiek 

richt op exportverhalen, staat uiteraard het belang van internationalisering 

centraal. Flanders Investment & Trade voert met dit event dan ook een 

imagocampagne om de Vlaamse bedrijven meer en beter bekend te maken met de 

dienstverlening die zij op vlak van internationalisering te bieden hebben.  

 

Ook de ‘Dag van de Provincie’ zet concreet in op netwerking en internationalisering. 

Tijdens de bezoeken en infosessies voor de Vlaamse Economische 

Vertegenwoordigers (VLEV’s) worden netwerkmomenten georganiseerd met lokale 

bedrijven en organisaties die concrete interesse hebben in internationalisering. 

Bedoeling is om de economische troeven en sterktes van de provincie Antwerpen 

en van de daarin gevestigde bedrijven, onderzoekscentra en clusters aan het 

buitenlands netwerk van FIT voor te stellen zodat ze dit kunnen meenemen naar 

het land en de regio waarin ze werkzaam zijn. 20 juni 2018 is de ‘Dag van de 

Provincie’ waarin de VLEV’s zich verdiepen in de troeven en recente projecten van 

provincie Antwerpen. Op deze dag staan bezoeken gepland aan Bel’Orta en Veiling 

Zuid; aan het Wetenschapspark Universiteit Antwerpen en aan het Havenhuis. 

 

Het project ‘Leeuw van de Export & Dag van de Provincie’ draagt bij tot een nauwe 

samenwerking tussen FIT en POM Antwerpen op vlak van internationalisering. 

Voorgesteld wordt om als ondersteuning in de organisatie van de ‘Leeuw van de 

Export’ en ‘Dag van de Provincie’ een bedrag van 15.125 EUR uit te trekken ten 

behoeve van POM Antwerpen. De kosten voor het volledige project worden 

geraamd op 26.125 EUR.  

 

 AGHRANT. Expertiseopbouw en Europese samenwerking voor meer 

eco-innovaties in land- en tuinbouw (deelbudget 77.050 EUR) 

 

Het is voor individuele praktijkcentra niet evident om toegang te vinden tot 

Europese projecten waarbij grotere consortia nodig zijn. Indien het toch zou lukken 

om als individueel praktijkcentrum aan te sluiten, wordt de inhoud van het project 

volledig door die grotere consortia bepaald. Doel van dit projectvoorstel is de 

krachten te bundelen van de 4 praktijkcentra in de provincie Antwerpen om 

kennisuitwisseling en netwerkvorming te versterken en in te zetten op het 

gezamenlijk uitwerken van Europese onderzoeks- en samenwerkingsprojecten. 

De 4 praktijkcentra zijn: Proefcentrum Hoogstraten (PCH), Hooibeekhoeve (HH), 

Proefbedrijf Pluimveehouderij (PV) en Proefstation voor de Groenteteelt 

Sint-Katelijne-Waver (PSKW). 

 

Onderstaande thema’s zijn in onderling overleg geselecteerd om als gezamenlijk 

project goedgekeurd te krijgen. Deze lijst is niet-limitatief en kan nog worden 

gewijzigd en/of aangevuld worden in gezamenlijk overleg: 
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 Innovatieve technieken uit fundamenteel onderzoek implementeren met oog 

op het verduurzamen van de land- en tuinbouw. 

 Praktijkonderzoek en demonstratie/communicatie in samenwerking met de 

sector voor een emissie-armere en energie-efficiëntere land- en tuinbouw. 

 Praktijkonderzoek en demonstratie/communicatie in samenwerking met de 

sector ten behoeve van klimaatadaptatie – en mitigatie in de land- en 

tuinbouw (climate smart agriculture):  

o  waterschaarste, wateroverlast, sluiten van waterkringlopen 

o klimaatrobuuste, veerkrachtige land- en tuinbouw: versterken 

functionele agrobiodiversiteit, verhoogde ecosysteemdiensten 

De praktijkcentra hebben sinds 2015 met de steun van de Provincie Antwerpen een 

gezamenlijke projectcoördinator in dienst - die om praktische redenen - bij 

1 praktijkcentrum (PSKW) op de loonrol staat. De praktijkcentra wensen deze 

samenwerking te bestendigen en bovendien meer zichtbaarheid te geven. Dankzij 

de inzet van de gezamenlijke projectcoördinator werden reeds 7 gezamenlijke 

projectdossiers ingediend in verschillende Vlaamse en Europese programma’s 

(PDPO, EFRO Vlaanderen, Interreg Noordwest-Europa, LIFE Environment, …). 

Hiermee werd een goede basis gelegd voor een verdere samenwerking voor het 

uitwerken en opstarten van nieuwe Europese onderzoeks- en 

samenwerkingsprojecten. 

 

De directe doelgroep van dit project zijn de 4 bovenvermelde praktijkcentra in de 

provincie Antwerpen. De land- en tuinbouwers zullen uiteraard al de 

projectresultaten van het praktijkonderzoek ontvangen zodat zij hun kennisniveau 

kunnen verhogen en alzo ook hun toppositie kunnen handhaven. Dit sluit aan bij de 

eerste doelstelling van het provinciaal landbouwbeleid: kennis en expertise binnen 

de landbouwsector verhogen om via ondernemerschap en innovatie de transitie 

naar een duurzaam agrocomplex te stimuleren. 

 

De kosten voor het project ‘AGHRANT. Expertise opbouw en Europese 

samenwerking voor meer eco-innovaties in land- en tuinbouw’ worden geraamd op 

112.850 EUR. Deze kosten zijn verdeeld onder personeelskosten (loonkost voor 

projectcoördinator) en verplaatsing- en reiskosten. De 4 praktijkcentra dragen 

35.800 EUR bij via het Fonds AGHRANT. Voorgesteld wordt om voor het project een 

bedrag van 77.050 EUR te voorzien ten behoeve van vzw Proefstation voor de 

Groenteteelt. In afwijking van artikel 3 van het provinciaal reglement van 

16 december 2010 betreffende de subsidiëringen en het toestaan van 

reservevorming door subsidietrekkers dienen de verantwoordingsstukken uiterlijk 

op 31 oktober 2019 toe te komen op de dienst economie, innovatie en samenleven. 

 

 Project ‘Fablab & Biolab’, een plaats voor expertisedeling, leerkansen, 

innovatie en ondernemerschap (deelbudget 100.000 EUR) 

 

Met dit project wenst de Karel de Grote Hogeschool (campus Hoboken) bestaande 

projectruimtes en labo’s om te vormen tot een fab- en biolab, als plaats voor 

expertisedeling, leerkansen, innovatie en ondernemerschap. De Vlaamse 

samenleving vraagt om meer creativiteit, entrepreneurship, innovatie en 

technologisch-wetenschappelijke profielen. 

 

Een fablab is een ontmoetingsplek en multidisciplinaire ontwerpruimte gericht op 

digitale, fysieke en multimediale prototyping en exploratie. Jongeren, studenten, 

programmeurs, ‘geeks’, mediamakers, hardwarebouwers, kunstenaars, 

wetenschappers, KMO’s, start-ups, … kunnen gebruik maken van collectieve 
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infrastructuur. Een biolab bouwt verder op de filosofie van een fablab. Het vormt 

een open laboratorium waarbij iedereen met interesse in biowetenschappen, 

biotechnologie en chemie toegang krijgt tot toestellen en materiaal en zo de kans 

krijgt zelf experimenten op te zetten, aan biohacking te doen, een eigen 

(onderzoeks)vraag uit te werken. 

 

Beide labs zijn ingebed in de opleidingen van de Karel de Grote Hogeschool (KdG) 

en zijn open werkplaatsen. In de kern van deze labs zit de open en vrije toegang 

tot infrastructuur, kennis en ervaring. Mensen met diverse achtergronden en 

leeftijden komen met elkaar in contact om van elkaar te leren en op die manier tot 

een vruchtbare kruisbestuiving te komen. Men ontmoet er andere makers met 

verschillende projecten. Met het project wenst KdG een belangrijke rol op te nemen 

in het STEAM-verhaal (Science, Technology, Engineering, Arts & Math): jongeren 

uit het secundair onderwijs versterken (empowerment) zodat ze zelf ontwerpen 

kunnen bedenken en realiseren, en sensibiliseren voor gerelateerde beroepen en 

opleidingen. De introductie van deze labs zet ook aan tot innovatie en 

ondernemerschap. Studenten worden gestimuleerd om in een creatieve open 

ruimte en met ondersteuning van een community nieuwe ideeën te ontwikkelen, uit 

te testen met de meest geavanceerde apparatuur en om te zetten in nieuwe 

producten en diensten. Tevens stimuleert dit project om partnerships aan te gaan 

om samen tot projecten te komen, potentiële stageplaatsen te creëren en een 

publiek uitstalraam te krijgen voor (studenten)projecten. 

 

KdG wil zich vooral concentreren rond volgende actielijnen voor de realisatie van dit 

project: 

 Uitbouwen en omvormen van de bestaande labs Playground en Basement van 

Karel de Grote Hogeschool tot een open fablab (augustus 2018 – december 

2018) 

 Opzetten van communicatie voor bekendmaken van het initiatief (vanaf 

december 2018) 

 Organisatie van wekelijkse open dagen (vanaf december 2018) 

 Opzetten van samenwerkingen en co-creatieprojecten (onderzoek en 

prototypes, workshops en service work, demo’s) tussen externen en 

studenten/docenten. (vanaf januari 2019) 

 Opzetten van (extra-curriculaire) workshops, bijscholingen en leer- en 

deelmomenten (vanaf januari 2019) 

 Onderzoek en aanzet tot opstart biolab (vanaf september 2018) 

 

De kosten voor het project ‘Fablab & Biolab, een plaats voor expertisedeling, 

leerkansen, innovatie en ondernemerschap’ worden geraamd op 164.500 EUR. 

Deze kosten zijn verdeeld onder projectkosten (promotie, organisatie van 

workshops en netwerkmomenten, verbruiksmaterialen voor onderzoek en 

prototypes, demo’s), investeringskosten (aankoop van bijkomend materiaal voor de 

uitbouw van het fablab) en personeelskosten (communicatiemedewerker, 

projectmedewerker Fablab, projectmedewerker Biolab en algemene 

projectcoördinatie). 

 

Voorgesteld wordt om voor het project ‘Fablab & Biolab’ een bedrag van 

100.000 EUR te voorzien ten behoeve van vzw Karel de Grote Hogeschool. In 

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

betreffende de subsidiëringen en het toestaan van reservevorming door 

subsidietrekkers dienen de verantwoordingsstukken uiterlijk op 30 september 2019 

toe te komen op de dienst economie, innovatie en samenleven. 
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Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 7 juni 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 10.000,00 EUR aan POM Antwerpen (project 

‘TRANSIT Schoolverlatersplatform’ (schooljaar 2018 - 2019), vanuit het 

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

2018 ingeschreven onder budgetsleutel 0500/64900000 (ramingsnummer 

2018160135). 

 

Artikel 2: 

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

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

economisch beleid’ van het budget 2018 ingeschreven onder budgetsleutel 

0500/64900000 (ramingsnummer 2018160135).  

 

Artikel 3: 

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

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

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

beleid’ van het budget 2018 ingeschreven onder budgetsleutel 0500/64900000 

(ramingsnummer 2018160135).  

 

Artikel 4: 

Ingestemd wordt met een subsidie van 21.670,00 EUR aan vzw European 

REspiratory Cluster Antwerp (project ‘Eu.RECA’), vanuit het verdeelkrediet 

‘subsidiëring van het provinciaal economisch beleid’ van het budget 2018 

ingeschreven onder budgetsleutel 0500/64900000 (ramingsnummer 2018160135).  

In afwijking van artikel 3 van het provinciaal reglement van 16 december 2010 

betreffende de subsidiëringen en het toestaan van reservevorming door 

subsidietrekkers dienen de verantwoordingsstukken uiterlijk op 30 september 2019 

toe te komen op de dienst economie, innovatie en samenleven. 

 

Artikel 5: 

Ingestemd wordt met een subsidie van 30.000,00 EUR aan UNIZO Provincie 

Antwerpen (project ‘Provinciale coördinatie Zorgplatform’), vanuit het 

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

2018 ingeschreven onder budgetsleutel 0500/64900000 (ramingsnummer 

2018160135). 

 

Artikel 6: 

Ingestemd wordt met een subsidie van 15.125,00 EUR aan POM Antwerpen (project 

‘Leeuw van de Export & Dag van de Provincie’), 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 7: 

Ingestemd wordt met een subsidie van 70.050,00 EUR aan vzw Proefstation voor 

de Groenteteelt (project ‘AGHRANT. Expertiseopbouw en Europese samenwerking 

voor meer eco-innovaties in land- en tuinbouw’), vanuit het verdeelkrediet 

‘subsidiëring van het provinciaal economisch beleid’ van het budget 2018 

ingeschreven onder budgetsleutel 0500/64900000 (ramingsnummer 2018160135). 

In afwijking van artikel 3 van het provinciaal reglement van 16 december 2010 

betreffende de subsidiëringen en het toestaan van reservevorming door 

subsidietrekkers dienen de verantwoordingsstukken uiterlijk op 31 oktober 2019 

toe te komen op de dienst economie, innovatie en samenleven. 

 

Artikel 8: 

Ingestemd wordt met een subsidie van 100.000,00 EUR aan vzw Karel de Grote 

Hogeschool (project ‘Fablab & Biolab, een plaats voor expertisedeling, leerkansen, 

innovatie en ondernemerschap’), vanuit het verdeelkrediet ‘subsidiëring van het 

provinciaal economisch beleid’ van het budget 2018 ingeschreven onder 

budgetsleutel 0500/64900000 (ramingsnummer 2018160135). 

In afwijking van artikel 3 van het provinciaal reglement van 16 december 2010 

betreffende de subsidiëringen en het toestaan van reservevorming door 

subsidietrekkers dienen de verantwoordingsstukken uiterlijk op 30 september 2019 

toe te komen op de dienst economie, innovatie en samenleven. 

 

 

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. 

53 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

52 leden hebben ja gestemd; 

 1 lid heeft zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 52 stemmen ja, bij 1 onthouding. 
 

 

VOORZITTER.- Ik stel voor de agendapunten 3/2 tot en met 3/5 met één stemming af te 

handelen. De raad stemt ermee in. 
 

Nr. 3/2 van de agenda 

 

APB Kamp C. Jaarrapport en jaarrekening 2017. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Artikel 236bis &2 van het provinciedecreet bepaalt dat de raad van bestuur van een 

APB zich jaarlijks moet uitspreken over de vaststelling van de jaarrekening en deze 

vaststelling wordt binnen de 20 dagen bezorgd aan de provincieraad. De 

provincieraad keurt de jaarrekening goed aan de hand van het verslag van de 

revisor als ze juist en volledig is en een waar en getrouw beeld geeft van de 

financiële toestand van het APB. Daarnaast werd in de beheersovereenkomst 

tussen de provincie Antwerpen en het APB onder artikel 9 opgenomen dat het APB 

een jaarrapport moet voorleggen.  
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Het jaarrapport is een rapporteringdocument waarin verantwoording wordt afgelegd 

over wat het verzelfstandigd agentschap gedaan heeft het afgelopen jaar. Dit bevat 

minimaal een kwalitatief hoofdstuk, een kwantitatief hoofdstuk met de 

realisatiegraad van de indicatoren, een financieel hoofdstuk en een 

personeelshoofdstuk.  

 

Het jaarrapport en het BBC-rapport met de jaarrekening zijn digitaal toegevoegd en 

werden door de raad van bestuur goedgekeurd in vergadering van 24 mei 2018. 

 

De jaarrekening 2017 sluit af met een balanstotaal van 1.703.104,90 EUR en een 

te verwerken resultaat van -135.901,96 EUR. Het resultaat op kasbasis bedroeg 

346.180,58 EUR. 

 

De raad van bestuur zal dit resultaat als volgt bestemmen: -135.901,96 EUR te 

onttrekken van de reserves. 

 

De verklaring van de bedrijfsrevisor met betrekking tot deze jaarrekening is 

afgelegd zonder voorbehoud. Het volledige verslag van de bedrijfsrevisor is 

toegevoegd aan het jaarrapport.  

 

In zitting van heden wordt tevens de ‘eindrapportering budget 2017’ van de 

provincie Antwerpen aan uw raad voorgelegd. Als digitale bijlage is het deelrapport 

van het APB toegevoegd waarin de bijdrage van deze entiteit aan de provinciale 

beleidsacties wordt weergegeven. 

 

Daarnaast werden het geïllustreerd jaarverslag, het detail van de roerende 

investeringen en het rapport van het milieumanagementsysteem (MMS) digitaal 

toegevoegd als onderdeel van het jaarrapport. 

 

Dit verslag is goedgekeurd in deputatiezitting van 7 juni 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 236bis van het provinciedecreet; 

 

Gelet op Titel 6 – Hoofdstuk 1 van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende 

de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn; 

 

Gelet op de goedkeuring van het jaarrapport en de jaarrekening 2017 door de raad 

van bestuur van het APB Kamp C in vergadering van 24 mei 2018; 

 

Gelet op artikel 9 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie 

Antwerpen en het APB; 

 

Gelet op het verslag van de revisor en zijn verklaring zonder voorbehoud 

betreffende de jaarrekening; 

 

Op voorstel van de deputatie, 
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BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt het jaarrapport en de jaarrekening 2017 van het autonoom 

provinciebedrijf Kamp C. 

 

Artikel 2: 

Kennis wordt genomen van het deelrapport APB Kamp C van de ‘eindrapportering 

budget 2017’. 

 

Artikel 3: 

Kennis wordt genomen van de beslissing van de raad van bestuur om het resultaat 

als volgt te bestemmen: het resultaat van -135.901,96 EUR te onttrekken van de 

reserves. 

 

 

Bijlagen: 

1. Jaarrapport 2017 

2. Rapport over de uitvoering van het budget 2017 

3. Geïllustreerd jaarverslag met cijfermateriaal  

4. BBC-rapport 2017 

5. Detail roerende investeringen 

6. Verslag bedrijfsrevisor 

7. Rapport milieumanagementsysteem (MMS) 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

 

Nr. 3/3 van de agenda 

 

APB Hooibeekhoeve. Jaarrapport en jaarrekening 2017. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Artikel 236bis &2 van het provinciedecreet bepaalt dat de raad van bestuur van een 

APB zich jaarlijks moet uitspreken over de vaststelling van de jaarrekening en deze 

vaststelling wordt binnen de 20 dagen bezorgd aan de provincieraad. De 

provincieraad keurt de jaarrekening goed aan de hand van het verslag van de 

revisor als ze juist en volledig is en een waar en getrouw beeld geeft van de 

financiële toestand van het APB. Daarnaast werd in de beheersovereenkomst 

tussen de provincie Antwerpen en het APB onder artikel 9 opgenomen dat het APB 

een jaarrapport moet voorleggen.  

 

Het jaarrapport is een rapporteringdocument waarin verantwoording wordt afgelegd 

over wat het verzelfstandigd agentschap gedaan heeft het afgelopen jaar. Dit bevat 

minimaal een kwalitatief hoofdstuk, een kwantitatief hoofdstuk met de 

realisatiegraad van de indicatoren, een financieel hoofdstuk en een 

personeelshoofdstuk.  

 

Het jaarrapport en het BBC-rapport met de jaarrekening zijn digitaal toegevoegd en 

werden door de raad van bestuur goedgekeurd in vergadering van 24 mei 2018. 

 



PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 

 88 

De jaarrekening 2017 sluit af met een balanstotaal van 2.753.484,63 EUR en een 

te verwerken resultaat van – 261.371,79 EUR. Het resultaat op kasbasis bedroeg 

31.085,82 EUR. 

 

De raad van bestuur zal dit resultaat als volgt bestemmen: -261.371,79 EUR te 

onttrekken van de reserves. 

 

De verklaring van de bedrijfsrevisor met betrekking tot deze jaarrekening is 

afgelegd zonder voorbehoud. Het volledige verslag van de bedrijfsrevisor is 

toegevoegd aan het jaarrapport.  

 

In zitting van heden wordt tevens de ‘eindrapportering budget 2017’ van de 

provincie Antwerpen aan uw raad voorgelegd. Als digitale bijlage is het deelrapport 

van het APB toegevoegd waarin de bijdrage van deze entiteit aan de provinciale 

beleidsacties wordt weergegeven. 

 

Daarnaast werden het geïllustreerd jaarverslag, het detail van de roerende 

investeringen en het rapport van het milieumanagementsysteem (MMS) digitaal 

toegevoegd als onderdeel van het jaarrapport. 

 

Dit verslag is goedgekeurd in deputatiezitting van 7 juni 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 236bis van het provinciedecreet; 

 

Gelet op Titel 6 – Hoofdstuk 1 van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende 

de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn; 

 

Gelet op de goedkeuring van het jaarrapport en de jaarrekening 2017 door de raad 

van bestuur van het APB Hooibeekhoeve in vergadering van 24 mei 2018; 

 

Gelet op artikel 9 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie 

Antwerpen en het APB; 

 

Gelet op het verslag van de revisor en zijn verklaring zonder voorbehoud 

betreffende de jaarrekening; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt het jaarrapport en de jaarrekening 2017 van het autonoom 

provinciebedrijf Hooibeekhoeve. 

 

Artikel 2: 

Kennis wordt genomen van het deelrapport APB Hooibeekhoeve van de 

‘eindrapportering budget 2017’. 

 



VERGADERING VAN 28 JUNI 2018 

 89 

Artikel 3: 

Kennis wordt genomen van de beslissing van de raad van bestuur om het resultaat 

als volgt te bestemmen: het resultaat van – 261.371,79 EUR te onttrekken van de 

reserves. 

 

 

Bijlagen: 

1. Jaarrapport 2017 

2. Rapport over de uitvoering van het budget 2017 

3. Geïllustreerd jaarverslag met cijfermateriaal  

4. BBC-rapport 2017 

5. Detail roerende investeringen 

6. Verslag bedrijfsrevisor 

7. Rapport milieumanagementsysteem (MMS) 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

 

Nr. 3/4 van de agenda 

 

EVAP Proefbedrijf Pluimveehouderij vzw. 

Jaarrapport en jaarrekening 2017. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Met het EVAP Proefbedrijf Pluimveehouderij vzw werd een 

samenwerkingsovereenkomst afgesloten waarin onder artikel 9 werd vastgelegd dat 

het EVAP een jaarrapport moet voorleggen aan de provincieraad.  

 

Het jaarrapport is een rapporteringdocument waarin verantwoording wordt afgelegd 

over wat het verzelfstandigd agentschap gedaan heeft het afgelopen jaar. Dit bevat 

minimaal een kwalitatief hoofdstuk, een kwantitatief hoofdstuk met de 

realisatiegraad van de indicatoren, een financieel hoofdstuk en een 

personeelshoofdstuk.  

 

Het jaarrapport, het BBC-rapport en de klassieke balans en resultatenrekening zijn 

digitaal toegevoegd en werden door de algemene vergadering goedgekeurd in 

vergadering van 17/5/2018.  

 

De jaarrekening 2017 sluit af met een balanstotaal van 5.934.903,85 EUR en een 

te verwerken resultaat van -423.266,36 EUR.  

 

De algemene vergadering zal dit resultaat als volgt bestemmen: -423.266,36 EUR 

te onttrekken van de reserves. 

 

De verklaring van de bedrijfsrevisor en de commissarissen met betrekking tot deze 

jaarrekening is afgelegd zonder voorbehoud. Het volledige verslag van de 

bedrijfsrevisor is toegevoegd aan het jaarrapport.  

 

In zitting van heden wordt tevens de ‘eindrapportering budget 2017’ van de 

provincie Antwerpen aan uw raad voorgelegd. Als digitale bijlage is het deelrapport 

van het EVAP toegevoegd waarin de bijdrage van deze entiteit aan de provinciale 

beleidsacties wordt weergegeven. 
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Daarnaast werden het geïllustreerd jaarverslag en het rapport van het 

milieumanagementsysteem (MMS) digitaal toegevoegd als onderdeel van het 

jaarrapport. 

 

Dit verslag is goedgekeurd in deputatiezitting van 7 juni 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 9 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie 

Antwerpen en het EVAP Proefbedrijf Pluimveehouderij vzw; 

 

Gelet op Titel 6 – Hoofdstuk 1 van het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende 

de beleids- en beheercyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn; 

 

Gelet op de goedkeuring van het jaarrapport en de jaarrekening 2017 door de 

algemene vergadering van het EVAP Proefbedrijf Pluimveehouderij vzw in 

vergadering van 17/5/2018; 

 

Gelet op het verslag van de revisor en de commissarissen en hun verklaring zonder 

voorbehoud betreffende de jaarrekening; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt het jaarrapport en de jaarrekening 2017 van het EVAP 

Proefbedrijf Pluimveehouderij vzw. 

 

Artikel 2: 

Kennis wordt genomen van het deelrapport EVAP Proefbedrijf Pluimveehouderij vzw 

van de ‘eindrapportering budget 2017’. 

 

Artikel 3: 

Kennis wordt genomen van de beslissing van de algemene vergadering om het 

resultaat als volgt te bestemmen: het resultaat van -423.266,36 EUR te onttrekken 

van de reserves. 

 

 

Bijlagen: 

1. Jaarrapport 2017 

2. Rapport over de uitvoering van het budget 2017 

3. Geïllustreerd jaarverslag met cijfermateriaal 

4. Klassieke balans en resultatenrekening  

5. Verslag bedrijfsrevisor 

6. Rapport milieumanagementsysteem (MMS) 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
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Nr. 3/5 van de agenda 

 

APB Havencentrum. Jaarrapport en jaarrekening 2017. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Artikel 236bis &2 van het provinciedecreet bepaalt dat de raad van bestuur van een 

APB zich jaarlijks moet uitspreken over de vaststelling van de jaarrekening en deze 

vaststelling wordt binnen de 20 dagen bezorgd aan de provincieraad. De 

provincieraad keurt de jaarrekening goed aan de hand van het verslag van de 

revisor als ze juist en volledig is en een waar en getrouw beeld geeft van de 

financiële toestand van het APB. Daarnaast werd in de beheersovereenkomst 

tussen de provincie Antwerpen en het APB onder artikel 9 opgenomen dat het APB 

een jaarrapport moet voorleggen.  

 

Het jaarrapport is een rapporteringdocument waarin verantwoording wordt afgelegd 

over wat het verzelfstandigd agentschap gedaan heeft het afgelopen jaar. Dit bevat 

minimaal een kwalitatief hoofdstuk, een kwantitatief hoofdstuk met de 

realisatiegraad van de indicatoren, een financieel hoofdstuk en een 

personeelshoofdstuk.  

 

Het jaarrapport en het BBC-rapport met de jaarrekening zijn digitaal toegevoegd en 

werden door de raad van bestuur goedgekeurd in vergadering van 17 mei 2018. 

 

De jaarrekening 2017 sluit af met een balanstotaal van 1.150.237,32 EUR en een 

te verwerken resultaat van 532.083,43 EUR. Het resultaat op kasbasis bedroeg 

465.694,76 EUR. 

 

De raad van bestuur zal dit resultaat als volgt bestemmen: 532.083,43 EUR te 

verrekenen met het gecumuleerde resultaat van de vorige boekjaren.  

 

De verklaring van de bedrijfsrevisor met betrekking tot deze jaarrekening is 

afgelegd zonder voorbehoud. Het volledige verslag van de bedrijfsrevisor is 

toegevoegd aan het jaarrapport.  

 

In zitting van heden wordt tevens de ‘eindrapportering budget 2017’ van de 

provincie Antwerpen aan uw raad voorgelegd. Als digitale bijlage is het deelrapport 

van het APB toegevoegd waarin de bijdrage van deze entiteit aan de provinciale 

beleidsacties wordt weergegeven. 

 

Dit verslag is goedgekeurd in deputatiezitting van 7 juni 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 236bis van het provinciedecreet; 

 

Gelet op Titel 6 – Hoofdstuk 1 van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende 

de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn; 

 

Gelet op de goedkeuring van het jaarrapport en de jaarrekening 2017 door de raad 

van bestuur van het APB Havencentrum in vergadering van 17 mei 2018; 

 



PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 

 92 

Gelet op artikel 9 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie 

Antwerpen en het APB; 

 

Gelet op het verslag van de revisor en zijn verklaring zonder voorbehoud 

betreffende de jaarrekening; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt het jaarrapport en de jaarrekening 2017 van het autonoom 

provinciebedrijf Havencentrum. 

 

Artikel 2: 

Kennis wordt genomen van het deelrapport APB Havencentrum van de 

‘eindrapportering budget 2017’. 

 

Artikel 3: 

Kennis wordt genomen van de beslissing van de raad van bestuur om het resultaat 

als volgt te bestemmen: het resultaat van 532.083,43 EUR te verrekenen met het 

gecumuleerde resultaat van de vorige boekjaren. 

 

 

Bijlagen: 

1. Jaarrapport 2017 

2. Rapport over de uitvoering van het budget 2017 

3. BBC-rapport 2017 

4. Verslag bedrijfsrevisor 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 

 

Dan leg ik de punten 3/2 tot en met 3/5 samen voor ter stemming en de stemming is 

geopend. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

53 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

49 leden hebben ja gestemd; 

 4 leden hebben zich onthouden. 
 

De agendapunten 3/2, 3/3, 3/4 en 3/5 worden samen ter goedkeuring voorgelegd. 

Goedgekeurd met 49 stemmen ja, bij 4 onthoudingen. 
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4. Financiën en logistiek 

 

Nr. 4/1 van de agenda 

 

Jaarrekening 2017 - Vaststelling. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Overeenkomstig artikel 169 van het Provinciedecreet, spreekt de provincieraad zich 

in de loop van het eerste semester van het financiële boekjaar dat volgt op het 

financiële boekjaar waarop de rekening betrekking heeft, uit over de vaststelling 

van de jaarrekening. 

 

Thans wordt de jaarrekening 2017 aan de provincieraad ter vaststelling voorgelegd. 

Hierbij enige toelichting. 

 

a. Bestemde gelden: OVV Provincie Antwerpen 

 

Overeenkomstig de onderrichtingen van Vlaanderen, werd de OVV Provincie 

Antwerpen in de jaarrekening 2016 overgeboekt van de financiële vaste activa naar 

de geldbeleggingen. Op 31 december 2016 bedroeg de waarde van de 

OVV Provincie Antwerpen 151.645.161 EUR. In de loop van 2017 wijzigde dit 

bedrag door de onttrekking ter financiering van pensioenenuitgaven ten bedrage 

van 17.930.000 EUR en door de toevoeging van de door de OVV gerealiseerde 

beleggingsopbrengsten ten bedrage van 10.932.898 EUR. 

 

Eindsaldo bestemde gelden 2017 = waarde OVV op 31/12/2017 = 

144.648.059 EUR. 

 

b. Financiering door middel van thesauriebewijzen 

 

In zitting van 1 oktober 2002 heeft de provincieraad beslist dat de externe 

financiering vanaf dienstjaar 2003 in principe gebeurt via uitgiftes van 

thesauriebewijzen met indekking door een Interest Rate Swap (IRS). Deze techniek 

komt erop neer dat de facto een lening gesimuleerd wordt op lange termijn 

(meestal circa 10 jaar) met aflossingen en intresten volgens een contractueel 

bepaald schema door middel van vooraf vastgelegde opeen aansluitende 

financieringen op korte termijn (meestal 3 maand). De boekingswijze werd bij 

aanvang uitgewerkt in overleg met het Rekenhof en is sinds 2003 zo toegepast 

geworden. 

 

Bij de goedkeuring van de jaarrekening 2016 werd door de Vlaamse Overheid de 

opmerking geformuleerd dat de door de provincie uitgegeven thesauriebewijzen 

niet meer als een financiering op lange termijn mogen geboekt worden, maar als 

een schuld op korte termijn. Dit op basis van een instructienota van 

ABB Vlaanderen van 23 maart 2015. Concreet betekent dit dat noch de opname, 

noch de aflossingen mogen beschouwd worden als budgettaire verrichtingen. Dit 

geeft aanleiding tot volgende aanpassingen in de jaarrekening 2017 ten overstaan 

van de vroegere werkwijze: 

 

1. Het gecumuleerd budgettair resultaat 2016 van 300.937.185 EUR wordt 

verminderd met 134.102.000 EUR (= het op 31 december 2016 nog af te 

lossen bedrag ingevolge de opgenomen leningen in de vorm van uitgegeven 

thesauriebewijzen) tot een bedrag van 166.835.185 EUR. 
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2. Ontvangsten en terugbetalingen van thesauriebewijzen worden uitsluitend 

geboekt in de algemene boekhouding. 

3. Financiering via thesauriebewijzen wordt in de balans volledig uitgedrukt als 

een schuld op korte termijn. 

 

Het belangrijkste gevolg van deze operatie is dat de provincie geldmiddelen heeft 

die zij niet meer budgettair tot uiting mag brengen. Om dit te compenseren dient 

men de herfinanciering van de lopende thesauriebewijzen telkens opnieuw in te 

schrijven in het budget en het meerjarenplan als een ontvangst van een op te 

nemen lening. Daarom wordt bij de budgetwijziging van juni 2018 het op te nemen 

leningsbedrag verhoogd met 94.839.110 EUR. Dit is het nog af te lossen bedrag 

ingevolge de opgenomen leningen in de vorm van uitgegeven thesauriebewijzen op 

31 december 2017. 

 

Noot: Eind 2016 werd het thesauriebewijzenprogramma Belfius uitgebreid met de 

mogelijkheid tot het uitgeven van obligaties (Medium Term Notes) op lange 

termijn. Van deze mogelijkheid werd in 2017 voor de eerste maal gebruik gemaakt. 

Er werden MTN’s uitgegeven voor een bedrag van 24.750.000 EUR met een looptijd 

van 10 jaar. 

 

c. Jaarrekening 2017 

 

Het gecumuleerd budgettair resultaat vorige jaren bedraagt +166.835.185 EUR. 

Het initiële gecumuleerd budgettair resultaat 2016 van +300.937.185 EUR werd 

verminderd met 134.102.000 EUR (=het op 31 december 2016 nog af te lossen 

bedrag ingevolge de opgenomen leningen in de vorm van uitgegeven 

thesauriebewijzen) naar aanleiding van de instructies van ABB Vlaanderen met 

betrekking tot de verwerking van de thesauriebewijzen. 

 

Het resultaat op kasbasis 2017 is +20.067.515 EUR. Dit is exclusief de 

geldmiddelen ten bedrage van 94.839.110 EUR die het bestuur heeft naar 

aanleiding van de opname en gedeeltelijke terugbetaling van thesauriebewijzen in 

het verleden, maar die van Vlaanderen niet meer budgettair mogen meegeteld 

worden. Anders zou het resultaat op kasbasis +114.906.625 EUR zijn. 

 

De jaarrekening 2017 eindigt met een autofinancieringsmarge van 

+35.693.273 EUR. De autofinancieringsmarge wordt positief beïnvloed door de 

beleggingsopbrengst van de OVV ten bedrage van 10.932.898 EUR en het niet 

meer budgettair verwerken van de aflossingen van de thesauriebewijzen ten 

bedrage van 39.262.890 EUR. Zonder de opbrengst van de OVV en met de uitgaven 

voor de aflossingen, zou de jaarrekening 2017 eindigen met een 

autofinancieringsmarge van -14.502.515 EUR.  

 

De algemene boekhouding 2017 eindigt met een balanstotaal van 

1.138.496.589 EUR en een negatief jaaroverschot van -15.106.491 EUR. De 

grootste oorzaak van het tekort is de toename van de voorziening voor de 

pensioenen met 20.112.783 EUR. De component ‘responsabiliseringsbijdrage’ die 

van groot belang is bij de berekening van de aan te leggen voorziening, daalde de 

laatste 2 boekjaren aangezien van de RSZPPO geen geactualiseerde cijfers werden 

ontvangen voor de jaren na 2020. Voor de jaarrekening 2017 werden met het 

schrijven van RSZPPO dd. 21/09/2017 geactualiseerde cijfers ontvangen t.e.m. 

2023, waardoor de voorziening voor de pensioenen sterk stijgt. 
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d. Verslag van het Rekenhof 

 

In toepassing van artikel 66 van de provinciewet stelt het Rekenhof een verslag 

over de jaarrekening. Dit verslag is ter kennisneming bijgevoegd. 

 

Bijlagen digitaal raadpleegbaar: 

 Jaarrekening 2017; 

 Verslag van het Rekenhof bij de jaarrekening 2017. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 7 juni 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 169 van het Provinciedecreet; 

 

Gelet op het goedkeuringsbesluit van de deputatie over de jaarrekening 2017 in 

zitting van 26 april 2018; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

De jaarrekening 2017 van de provincie Antwerpen wordt vastgesteld. 

 

 

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. 

53 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

44 leden hebben ja gestemd; 

 9 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 44 stemmen ja, bij 9 onthoudingen. 
 

 

Nr. 4/2 van de agenda 

 

Meerjarenplan 2014 – 2020 (budgetjaar 2018). 

Evenwicht na de tweede reeks wijzigingen. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Naar aanleiding van de tweede reeks wijzigingen aan het meerjarenplan 2014 - 

2020 (budgetjaar 2018) werd door de deputatie in zitting van 7 juni 2018 beslist 

tot het wijzigen van enkele kredieten op het meerjarenplan voor de periode 2018 - 

2020. 

 

Het evenwicht van het meerjarenplan blijft bewaard. 
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Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 14 juni 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 89 1°b en artikel 150 van het provinciedecreet, aangaande 

budgetwijzigingen; 

 

Gelet op artikel 29 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende BBC, 

aangaande budgetwijzigingen; 

 

Gelet op artikel 4 van het ministerieel besluit betreffende BBC, aangaande 

budgetwijzigingen; 

 

Overwegende het evenwicht van het budget; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

Goedgekeurd wordt de aanpassing van het evenwicht van het meerjarenplan 2014 

- 2020 naar aanleiding van de aanpassing van het evenwicht van het budget 2018 

door de tweede reeks wijzigingen. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

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

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

53 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

40 leden hebben ja gestemd; 

 9 leden hebben nee gestemd; 

 4 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 40 stemmen ja, bij 9 stemmen nee en 4 onthoudingen. 
 

 

Nr. 4/3 van de agenda 

 

Toelichting bij de tweede reeks wijzigingen aan 

het meerjarenplan 2014 – 2020 (budgetjaar 2018) 

en het budget 2018. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Naar aanleiding van de tweede reeks wijzigingen aan het meerjarenplan 2014 – 

2020 (budgetjaar 2018) en het budget 2018 werd door de deputatie in zitting van 

7 juni 2018 beslist tot het wijzigen van enkele kredieten die verder worden 

toegelicht in het bijgevoegde rapport. 

 

Vanaf 2018 wordt de inhoudelijke toelichting van de wijziging niet meer door elke 

dienst in een apart verslag opgenomen. In het begrotingsprogramma wordt naast 

de financiële wijzigingen ook een toelichting ingegeven, die op een kernachtige en 
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duidelijke manier weergeeft wat de ingediende wijziging inhoudt. De dienst 

Begroting heeft centraal de ingediende budgetwijzigingen en aanpassingen aan het 

meerjarenplan verwerkt in een rapport, dat een bundeling is van de financiële input 

en beknopte inhoudelijke motivering. 

 

Het bijgevoegde rapport zal als toelichting bij de tweede budgetwijziging van 2018 

ter goedkeuring worden voorgelegd aan de provincieraad samen met de wettelijke 

rapporten, tabellen en schema’s gerelateerd aan het evenwicht van het aangepast 

meerjarenplan 2014 – 2020 (budgetjaar 2018) en budget 2018 na de tweede reeks 

wijzigingen. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 7 juni 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 89 1°b en artikel 150 van het provinciedecreet, aangaande 

budgetwijzigingen; 

 

Gelet op artikel 29 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende BBC, 

aangaande budgetwijzigingen; 

 

Gelet op artikel 4 van het ministerieel besluit betreffende BBC, aangaande 

budgetwijzigingen; 

 

Overwegende de voorgestelde vermeerderingen en verminderingen van kredieten; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

Goedgekeurd wordt de hiernavolgende opsomming van vermeerderingen en 

verminderingen van kredieten met toelichting naar aanleiding van de aanpassing 

van het meerjarenplan 2014 – 2020 (budgetjaar 2018) en het budget 2018 door de 

tweede reeks wijzigingen. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

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

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

53 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

42 leden hebben ja gestemd; 

 5 leden hebben nee gestemd; 

 6 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 42 stemmen ja, bij 5 stemmen nee en 6 onthoudingen. 
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Nr. 4/4 van de agenda 

 

Budget 2018. Tweede reeks wijzigingen. 

Aanpassing van de dotaties van de autonome 

provinciebedrijven en de extern verzelfstandigde 

agentschappen privaat met vzw-structuur. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Naar aanleiding van de tweede reeks wijzigingen aan het budget 2018 werd door 

de deputatie in zitting van 7 juni 2018 beslist tot het overhevelen van bepaalde 

kredieten van het provinciale budget naar het budget van de autonome 

provinciebedrijven (APB’s) en de extern verzelfstandigde agentschappen privaat 

met vzw-structuur (EVAP’s) of omgekeerd. 

 

In het provinciale budget worden de verminderingen respectievelijk 

vermeerderingen van de kredieten tegengewogen door het verhogen respectievelijk 

verlagen van de dotatie aan enkele provinciebedrijven in het initiële budget van 

2018. 

 

Het evenwicht van het budget blijft evenwel bewaard. Bijgevoegd vindt u het 

schema M2: de staat van het financiële evenwicht per APB of EVAP. 

 

Het gaat om volgende dotatiewijzigingen: 

 
Benaming APB/EVAP 2018 2019 2020 

APB De Warande (WAR) +303.600,00 EUR 0 EUR 0 EUR 

APB Provinciaal Onderwijs 
Antwerpen (POA) 

+63.199,16 EUR 0 EUR 0 EUR 

APB Hooibeekhoeve (HH) +170.000,00 EUR 0 EUR 0 EUR 

 

De wijzigingen in de budgetten van de respectievelijk autonome provinciebedrijven 

en extern verzelfstandigde agentschappen privaat met vzw-structuur dienen 

voorgelegd te worden aan de provincieraad. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 14 juni 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 89 1°b en artikel 150 van het provinciedecreet, aangaande 

budgetwijzigingen; 

 

Gelet op artikel 29 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende BBC, 

aangaande budgetwijzigingen; 

 

Gelet op artikel 194 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende BBC, 

aangaande budgetwijzigingen; 

 

Gelet op artikel 4 van het ministerieel besluit betreffende BBC, aangaande 

budgetwijzigingen; 

 

Overwegende de voorgestelde vermeerderingen en verminderingen van kredieten; 
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Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

Goedgekeurd worden de kredietvermeerderingen en/of –verminderingen bij de 

tweede reeks wijzigingen aan het budget 2018 van de dotaties van de autonome 

provincie-bedrijven en de extern verzelfstandigde agentschappen privaat met 

vzw-structuur. 

 

 

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. 

53 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

43 leden hebben ja gestemd; 

 4 leden hebben nee gestemd; 

 6 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 43 stemmen ja, bij 4 stemmen nee en 6 onthoudingen. 

 

Mevrouw MICHIELSEN zegt dat haar fractie zich onthouden heeft bij punt 4/2. 
 

 

Nr. 4/5 van de agenda 

 

Budget 2018. Evenwicht na de tweede reeks wijzigingen. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Naar aanleiding van de tweede reeks wijzigingen aan het budget 2018 werd door 

de deputatie in zitting van 7 juni 2018 beslist tot het wijzigen van enkele kredieten 

op het budget voor het jaar 2018. Dit leidt tot volgende bedragen: 

 

 
 

Het evenwicht van het budget verbetert. Het resultaat op kasbasis verbetert met 

9.127.809 EUR en de autofinancieringsmarge verslechtert met 481.737 EUR in 

2018. 
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Deze budgetwijziging bevat naast de reguliere wijzingen, volgende bijzondere 

aanpassingen: 

 

1) Rekening houdende met de reeds eerder dit jaar van 2017 naar 2018 

overgedragen investeringen met de bijhorende middelen en exclusief de 

beleggingsopbrengsten van de OVV Pensioenen, wordt een boekhoudkundig 

resultaat van de jaarrekening 2017 ingeschreven ten bedrage van 10.693.630 EUR.  

 

2) De reële waarde van de OVV Pensioenen op 31/12/2017 bedroeg 

144.648.059 EUR. Rekening houdende met de effectieve pensioenlast van 2017 en 

de bijgestelde verwachte pensioenlast van 2018, zal in 2018 een onttrekking aan 

het fonds gebeuren van 17.000.000 EUR in plaats van de gebudgetteerde 

18.572.924 EUR. De bestemde gelden, die oorspronkelijk begroot waren op 

114.133.245 EUR, worden hierdoor gebracht op 127.648.059 EUR. 

 

Vermits de onttrekkingen aan de OVV niet meer beschouwd mogen worden als 

budgettaire exploitatie-ontvangsten, maar de pensioenuitgaven nog wel als 

exploitatie-uitgaven zijn ingeschreven, leidt dit tot een negatieve 

autofinancieringsmarge in 2020. Artikel 14, 2° BVR BBC bepaalt echter dat een 

meerjarenplan met een negatieve autofinancieringsmarge in het laatste jaar van de 

financiële nota toch in evenwicht is als het bestuur aantoont dat de 

autofinancieringsmarge groter dan of gelijk aan nul zou zijn als de tijdelijke 

uitgaven, waarvoor het bestuur vóór 1 januari 2014 specifieke reserves heeft 

aangelegd, niet worden meegeteld. Dit is het geval voor de pensioenuitgaven, 

waarvoor bestemde gelden worden voorzien. 

Daarom werd in bovenstaand schema ter verduidelijking de herrekende 

autofinancieringsmarge opnieuw toegevoegd; hier wordt dus geen rekening 

gehouden met de tijdelijke uitgaven en wordt in 2020 een positieve 

autofinancieringsmarge bekomen. 

 

Volgende rapporten worden bijgevoegd ter goedkeuring van de tweede 

budgetwijziging: 

 

Provincie Antwerpen, documenten aan Raad / Vlaanderen bezorgd ivm BW2 2018 

     

  

 

verslechtering AFM? Ja 

  

  

 

xbrl -file / xml-file mjp x toepassing 

 

  

 

xbrl -file / xml-file bw x toepassing 

 

  

     

  

mjp Raadsbeslissing + begeleidende brief @ ABB x dig loket 

 

  

mjp Strategische nota x dig loket 

 

  

mjp FN schema M1 wijz fin doelstellingenplan x dig loket 

 

  

mjp FN schema M2 wijz fin evenwicht x dig loket 

 

  

mjp 

motivering van de wijzigingen (=PR-stuk 

MJP) x   

 

  

     

  

bw Raadsbeslissing x dig loket 

 

  

bw 

motivering van de wijzigingen (=PR-stuk 

BW) x   

 

  

bw Wijz schema B1 Doelstellingenbudget x dig loket 
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bw herziening financiële toestand x dig loket 

 

 

     

 

bw FN BW1 wijz exploitatiebudget (=B2) x dig loket 

 

 

bw FN BW2 wijz investeringsenveloppe (=B3) x dig loket 

 

 

bw 

FN BW3 wijz transactiekredieten invest 

(=B4) x dig loket 

 

 

bw FN BW4 wijz liquiditeitenbudget (=B5) x dig loket 

 

 

 

indien gewijzigd: 

   

 

bw herziening doelstellingennota x dig loket 

 

 

bw herziening lijst nominatieve subsidies x dig loket 

 

 

bw herziening lijst overheidsopdrachten   dig loket 

 

 

bw herziening lijst daden van beschikking   dig loket 

 

 

     

 

dot Raadsbeslissing   dig loket 

 

 

     

 

x: documenten die we aangeleverd hebben 

   

 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 14 juni 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 89 1°b en artikel 150 van het provinciedecreet, aangaande 

budgetwijzigingen; 
 

Gelet op artikel 29 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende BBC, 

aangaande budgetwijzigingen; 
 

Gelet op artikel 4 van het ministerieel besluit betreffende BBC, aangaande 

budgetwijzigingen; 
 

Overwegende de voorgestelde vermeerderingen en verminderingen van kredieten; 
 

Op voorstel van de deputatie, 
 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

Goedgekeurd wordt de hiernavolgende opsomming van vermeerderingen en 

verminderingen van kredieten door de tweede reeks wijzigingen aan het budget 

2018. 
 
 

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. 

52 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

39 leden hebben ja gestemd; 

 9 leden hebben nee gestemd; 

 4 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 39 stemmen ja, bij 9 stemmen nee en 4 onthoudingen. 
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VOORZITTER.- Ik stel voor de agendapunten 4/6 tot en met 4/8 met één stemming af te 

handelen. De raad stemt ermee in. 
 

Nr. 4/6 van de agenda 

 

Provinciale overheidsopdrachten. Antwerpen. 

DIVA, Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant. 

Renovatie gebouwen Suikerrui en Gildekamersstraat. 

Aanleg binnengebied. Samenwerkingsovereenkomst stad Antwerpen. 

Overdracht bouwheerschap. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

In de meerjarenplanning werd een krediet voorzien voor de buitenaanleg ten 

behoeve van DIVA, Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant te 

Antwerpen. 

 

In zitting van 23 juni 2016 hechtte uw raad goedkeuring aan de 

samenwerkingsovereenkomst met de stad Antwerpen voor de aanleg van dit 

binnengebied waarbij onder meer werd overeengekomen dat de provincie 

Antwerpen optreedt als gedelegeerd bouwheer en de stad Antwerpen het 

voornaamste aandeel van de realisatiekost op zich neemt. De provincie Antwerpen 

voorziet in de overeenkomst een aandeel van 20.000 EUR in de realisatiekost. 

 

In de zitting van 28 september 2017 hechtte uw raad goedkeuring aan de 

uitbreiding van deze samenwerkingsovereenkomst. De uitbreiding van de 

samenwerkingsovereenkomst voorziet een bijkomende investeringskost van de stad 

Antwerpen van 250.000,00 EUR inclusief btw, erelonen en herzieningen voor aanleg 

van het binnengebied, waardoor het totale projectbudget 902.500,00, EUR inclusief 

btw, erelonen en herzieningen bedraagt.  

 

In de zitting van 28 september 2017 hechtte uw raad eveneens de goedkeuring aan 

het ontwerp voor deze opdracht, opgemaakt door cvba Stramien te Antwerpen. 

 

De kostenraming van deze werken bedraagt 536.024,89 EUR + 112.565,23 EUR 

(21 % btw) = 648.590,12 EUR. 

 

De offerte van de laagste regelmatige inschrijver, na rekenkundig nazicht, bedraagt 

924.459,59 EUR incl. btw (Brebuild Algemeen bouwbedrijf). Dit betekent een 

overschrijding van 37% ten opzichte uw raming. Na onderhandeling bedraagt de 

laagste regelmatige offerte 868.827,12 EUR inclusief btw (Monument 

Vandekerckhove NV), of een overschrijding van 29% ten opzichte van de raming. 

Bijkomende financiële middelen zijn niet beschikbaar bij de stad Antwerpen. Er 

wordt voorgesteld het ontwerp te herwerken zodanig dat het project binnen de 

voorziene middelen eindigt. 

 

De deputatie besliste inmiddels in zitting van 7 juni 2018 voornoemde 

overheidsopdracht voor werken niet te gunnen omdat de laagste offerte de raming 

ruim overschrijdt en omdat hiervoor geen budget beschikbaar is. 

 

Naar aanleiding van de recente overdracht van DIVA naar de stad Antwerpen en de 

oplevering van het bouwproject wordt voorgesteld om het gedelegeerd 

bouwheerschap terug over te dragen aan de stad Antwerpen voor de verdere 

opvolging van de huidige fase van het aanbestedingsdossier tot en met de 
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definitieve oplevering van het project. Het binnengebied is stadseigendom en 

aangezien het project pas in 2019 gerealiseerd zal worden, is het niet meer zinvol 

dat de provincie Antwerpen dit dossier nog verder opvolgt. 

 

Het aandeel van 20.000,00 EUR, voorzien in de begroting van de provincie 

Antwerpen, wordt aangewend voor dringende rioleringswerken in het binnengebied 

en voor de aanleg van de binnenpatio in het DIVA museum met grind, in 

afwachting van de uitgestelde aanleg van het plein in 2019. 

 

Aan uw raad wordt thans het addendum van deze samenwerkingsovereenkomst 

met de stad Antwerpen voorgelegd, waarin de overdracht van het bouwheerschap 

naar de stad Antwerpen wordt opgenomen. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 7 juni 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

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

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

De provincieraad hecht goedkeuring aan de overdracht van het gedelegeerd 

bouwheerschap naar de stad Antwerpen, zoals bijgevoegd als addendum bij dit 

besluit, horend bij de samenwerkingsovereenkomst met de stad Antwerpen voor de 

aanleg van het binnengebied bij de renovatie van de gebouwen Suikerrui en 

Gildekamersstraat te Antwerpen ten behoeve van DIVA. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

 

Nr. 4/7 van de agenda 

 

Provinciale overheidsopdrachten. Antwerpen. Havencentrum. 

Bouwen van een havenbelevingscentrum. 

Aanstellen van een ontwerper. 

Samenwerkingsovereenkomst met AG Vespa. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

In de meerjarenplanning werd een krediet voorzien voor het aanstellen van een 

ontwerper voor de bouw van een Havenbelevingscentrum te Antwerpen. 

 

Aan uw raad wordt thans het ontwerp voor de samenwerkingsovereenkomst tussen 

Provincie Antwerpen en AG Vespa voor het gezamenlijk aanstellen van een 

ontwerper voor de bouw van een Havenbelevingscentrum te Antwerpen en voor de 

opmaak van het aangepast Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 

Droogdokkeneiland en bijhorend milieuonderzoek.  
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Situering en historiek 

 

Het huidige Havencentrum te Lillo voldoet niet als ruimtelijk kader om de 

doelstellingen die worden vooropgesteld voor het Havencentrum te realiseren. Het 

Havenbelevingscentrum wordt geherlocaliseerd op de site ‘de Groene Vinger’, 

dichtbij de stadskern, op de site waar ook het Maritiem Museum wordt gepland, en 

dichtbij het Havenhuis. Het nieuwe Havenbelevingscentrum wordt een 

kenniscentrum, waar een wisselwerking tussen de verschillende actoren in de 

haven van groot belang is. De hoofddoelstelling bestaat erin om het 

maatschappelijk draagvlak voor de economische activiteit in het havengebied en de 

verdere havenontwikkeling te versterken. Er wordt gestreefd naar een 

bezoekersaantal van 100.000 bezoekers per jaar, daar waar het huidige 

Havencentrum zo’n 40.000 bezoekers telt.  

 

De hoofdfuncties van het Havenbelevingscentrum zijn:  

 

1) Een educatieve leeromgeving voor de 3de graad lager onderwijs en 1ste, 2de en 

3de graad secundair onderwijs. Een mogelijke samenwerking met de 

Talentenhuizen wordt verder onderzocht. 

Deze educatieve leeromgeving vertaalt zich in een aantal educatieve programma’s, 

standaard en/of op maat van de klant (leerkrachten, scholen) die een mix zijn van 

een geënsceneerd, interactief en sterk gedigitaliseerd en gevirtualiseerd 

havenbelevingsparcours in het havenbelevingscentrum zelf al dan niet aangevuld 

met excursies in de haven per bus, boot, fiets en/of te voet. Deze leeromgeving is 

maximaal ingebed in eindtermen onderwijs en werkt door creatie van een “wow”-

effect sensibiliserend naar studiekeuzes die beantwoorden aan de behoeften van de 

arbeidsmarkten in het havengebied. Er wordt via “real life”-havenervaringen 

sensibiliserend gewerkt naar instroom op die arbeidsmarkten binnen het 

havengebied en er wordt in het bijzonder ingezet op sensibilisering van jongeren 

voor technologie (STEM-aanpak). 

 

2) Een algemeen bezoekerscentrum als “poort op de haven”.  

Hierbij wordt gefocust op het havengebied met zijn primaire economische functie 

en unieke cluster van havenactiviteiten (maritiem, overslag, logistieke regie en 

supply chain management), logistiek (warehousing, value added en e-commerce), 

transport (trein, weg, binnenvaart, pijpleiding), industrie (petrochemische cluster, 

diverse andere) en energiebedrijven (kern, wind, warmtekracht, …). 

De tweede focus is het havengebied als “havenland” (cfr. Havenland-project voor 

recreatieve ontsluiting van het havengebied), een unieke mix van “harde” 

economische activiteit en heel wat “soft values”: natuur, erfgoed, polderbeleving, 

geschiedenis, cultuur, streekproducten, waterbeleving, sport- en recreatie, “de 

lichtjes van de Schelde”, verhalen, … 

 

De doelgroepen waarop wordt gericht zijn divers: studerende jongeren tussen 

10 en 25 jaar, gezinnen met kinderen, individuele geïnteresseerden, 

geïnteresseerden in groep (verenigingen, Ocra’s, Zilveren Passers, …), bezoekers 

(individueel of in groep) met specifieke interesses inzake bepaalde 

haveneconomische activiteiten en/of bepaalde soft values, werkzoekenden.  

 

Aanvullend zijn er nog opportuniteiten die verder onderzocht zullen worden, en 

indien mogelijk opgenomen worden in de doelstellingen bij de realisatie van dit 

project: een clusterfunctie voor aan de havenarbeidsmarkt gerelateerde 
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organisaties en een facilitator van ruimte voor netwerkactiviteiten van 

stakeholders, partners, bedrijven, klanten. 

 

Het Havenbedrijf heeft interesse getoond in een samenwerking met het 

Havenbelevingscentrum mits een positief resultaat van business case en 

exploitatiemodel. In het ontwerpproces wordt een coöperatief traject 

vooropgesteld, waarbij de mogelijkheden van een samenwerking en de ruimtelijke 

impact van een samenwerking tussen het Havenbelevingscentrum en Havenbedrijf 

worden onderzocht (zie bijlage 06: intentieovereenkomst Havenbedrijf Antwerpen). 

 

Ruimtelijke invulling 

 

Het gebouw zal minstens volgende ruimtes omvatten: een ontvangsthal, onthaal, 

backoffice voor veiligheidsfuncties, berging bij het onthaal, EHBO ruimte, shop, 

vestiaire, sanitaire voorzieningen, horeca-faciliteiten als aanvulling bij de 

polyvalente ruimte, picknickruimte, onthaalzone voor groepen, educatief parcours, 

havenlandruimte die het brede verhaal van de haven vertelt, ruimte voor tijdelijke 

tentoonstellingen, 3 creatieve klasruimtes voor telkens maximaal 25 personen, een 

polyvalente ruimte, cateringkeuken en bijhorende dienstzone, een auditorium met 

een minimale capaciteit van 100 personen en backoffice. Optioneel, en afhankelijk 

van de samenwerkingen, zal in de inkomzone een onthaalzone met 

vergaderfaciliteit worden voorzien voor het beroepenhuis. 

 

Verder zal het gebouw onderdak bieden aan administratieve ruimtes voor het 

personeel van het Havenbelevingscentrum voor een 12-tal personen in open 

landschap volgens de principes van het nieuwe werken en werkplekdelen, 

stilteruimtes, printlokaal, technische ruimte, vergaderzaal, kitchenette en refter, 

douche en omkleedruimte voor fietsers en gidsen. 

 

Lokalen voor de logistieke ondersteuning, zoals afvalberging, technische ruimtes, 

bergingen worden eveneens opgenomen. 

 

Indien het Havenbedrijf zich bereid toont een samenwerking aan te gaan met de 

Provincie om het Havenbelevingscentrum te bouwen, zal dit programma worden 

uitgebreid met de behoeften die uit deze samenwerking voortvloeien. De kosten die 

dit bijkomend programma met zich meebrengen, zullen ten laste van het 

Havenbedrijf vallen en bepalingen hieromtrent zullen deel uitmaken van een 

afzonderlijke samenwerkingsovereenkomst. 

 

Samenwerkingsovereenkomst 

 

Als bijlage wordt de samenwerkingsovereenkomst tussen AG VESPA en Provincie 

Antwerpen gevoegd. 

 

Gelet op: 

- de brief van provincie Antwerpen en APB Havencentrum dd. 8 februari 2017 

aan de stad Antwerpen, waarin interesse werd getoond in de 

Droogdokkensite als mogelijke nieuwe vestigingsplaats voor het 

Havenbelevingscentrum en waarin de vraag werd gesteld om in het 

planningsproces van deze site betrokken te kunnen worden; 

- de beslissing van het college dd. 5 mei 2017 (jaarnummer 

2017_CBS_04062) om deze vraag van de provincie Antwerpen positief te 
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beantwoorden met een concreet locatievoorstel in de zogenaamde ‘Groene 

Vinger’ van de Droogdokkensite; 

- de beslissing van het college dd. 30 maart 2018 (jaarnummer 

2018_CBS_02835) waarin de goedkeuring, mits randvoorwaarden, van een 

samenwerkingsopzet waarbij de provincie zal optreden als bouwheer voor 

het Havenbelevingscentrum; 

- het feit dat het bouwproject van het Havenbelevingscentrum zich zal 

situeren op gronden van de stad Antwerpen op het Droogdokkeneiland, voor 

hetwelke AG VESPA in opdracht van de stad de regie voert over 

verschillende infrastructuurprojecten zoals de (gefaseerde) aanleg van het 

openbaar domein, het maritiem museum en de omliggende buitenruimte; 

- het feit dat een bouwproject van de omvang van een 

Havenbelevingscentrum op de zogenaamde ‘Groene Vinger’ van de 

Droogdokkensite niet gerealiseerd kan worden binnen het wettelijk kader 

van het bestaande Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 

Droogdokkeneiland, goedgekeurd door de deputatie op 28 november 2013; 

 

wordt voorgesteld om: 

 

over te gaan tot de gezamenlijke plaatsing van de ontwerpopdracht voor de 

realisatie van het Havenbelevingscentrum en de omgeving op de Droogdokkensite 

op basis van artikel 48: Occasionele gezamenlijke opdrachten van de Wet op de 

Overheidsopdrachten dd. 17 juni 2016. Hiervoor wordt gekozen omwille van het 

gemeenschappelijke belang van het project. 

 

De opdracht wordt opgesplitst in 2 delen, conform art. 57 van de Wet op de 

Overheidsopdrachten dd. 17 juni 2016: 

- Deel 1: bouwwerken (vast deel van de opdracht) 

- Deel 2: omgevingswerken (voorwaardelijk deel van de opdracht) 

 

De uitvoering van de ontwerpopdracht voor ‘deel 1: bouwwerken’ zal na gunning 

van de ontwerpopdracht opgenomen worden door provincie Antwerpen. 

De uitvoering van de ontwerpopdracht voor ‘deel 2: omgevingswerken’ zal na 

gunning van de ontwerpopdracht opgenomen worden door AG VESPA. 

 

AG VESPA beheert de plaatsingsprocedure van de gehele opdracht, en zal hiervoor 

een beroep doen op de raamovereenkomst met meerdere architecten 

(RVB 20170202 en 2017_CBS_04361). Provincie Antwerpen verklaart zich akkoord 

met de contractuele bepalingen, de bepalingen rond de gunning van 

deelopdrachten, de ereloontabel en modelarchitectenovereenkomst die aan deze 

raamovereenkomst verbonden zijn. 

 

Het bouwproject Havenbelevingscentrum kan niet op de zogenaamde ‘groene 

vinger’ van Droogdokkensite gerealiseerd worden binnen het wettelijk kader van 

het bestaande Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Droogdokkeneiland. 

 

De provincie Antwerpen geeft AG VESPA de opdracht en de bevoegdheid om voor 

rekening van de provincie Antwerpen de procesbegeleiding en het 

opdrachtgeverschap op te nemen voor de opmaak en goedkeuring van een 

aangepast Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Droogdokkeneiland en bijhorend 

benodigd milieuonderzoek (Milieueffectenrapport of MER-screening). 
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De projectbegeleidings- en studiekosten worden als volgt geraamd: 

 Ondersteunende taken en projectbegeleiding van het bouwproject door 

AG VESPA: 28.000,00 EUR, excl. btw.  

 Wedstrijdpremies en erelonen voor externe juryleden: 25.000,00 EUR, 

excl. btw 

 Studiekost voor opmaak RUP door Sweco op basis van de 

raamovereenkomst van de stad Antwerpen (bestek GAC/2014/2552) 

volgens de voorwaarden opgenomen in de overeenkomst: 44.290,00 EUR, 

excl. btw. 

 Begeleidingskost door AG VESPA voor de opmaak RUP: 55.200,00 EUR. 

 Erelonen ontwerpers op de raamovereenkomst met meerdere architecten 

(RVB 20170202 en 2017_CBS_04361): 684.180,00 EUR. 

 

De kostenraming van deze diensten bedraagt 836.670,00 EUR + 175.700,70 EUR 

(21% btw) = 1.012.370,70 EUR. 

 

Aan uw raad wordt voorgesteld voornoemde samenwerkingsovereenkomst goed te 

keuren. 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 14 juni 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

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

 

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

aanstellen van een ontwerper voor het bouwen van een havenbelevingscentrum te 

Antwerpen; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

De provincieraad hecht goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst met AG 

Vespa voor aanstellen van een ontwerper voor het bouwen van een 

havenbelevingscentrum te Antwerpen en voor de opmaak van het aangepast 

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Droogdokkeneiland en bijbehorend 

milieuonderzoek. 

 

 

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

 

Provinciale overheidsopdrachten. 

Antwerpen/Deurne. Provinciaal groendomein Rivierenhof. 

Sportzone west. Buitenaanleg. 

Ontwerp. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

In de meerjarenplanning werd krediet voorzien voor de buitenaanleg bij het 

clublokaal korfbal in sportzone west van het provinciaal groendomein Rivierenhof te 

Deurne, Antwerpen. 

 

Het ontwerp voor deze buitenaanleg is opgesplitst in twee fases. In een eerste fase 

wordt de sportzone gebruiksklaar afgewerkt, terwijl in een latere fase de 

vervollediging met een tribuneheuvel kan gerealiseerd worden. 

 

Thans ligt voor de 1ste fase voor goedkeuring door de provincieraad het ontwerp 

voor deze overheidsopdracht voor werken voor, opgemaakt door 

cvba Ontwerpbureau Omgeving te Berchem, Antwerpen, en omvattende bijzonder 

bestek, gedetailleerde en samenvattende opmeting, kostenraming en plannen. 

 

De werken omvatten het realiseren van vier kunstgrasvelden en het aanleggen van 

zones voor vier natuurgrasvelden bij het nieuwe clublokaal van korfbalclubs ATBS 

en AKC, inclusief alle noodzakelijke technische voorzieningen zoals drainage, 

veldverlichting, leunhekken rond de velden, enz. 

 

Daarnaast omvat de opdracht alle grondwerken, verhardingen, groenaanlegwerken 

en kleine buiteninfrastructuur-elementen die noodzakelijk zijn om de gehele 

korbalsite in gebruik te kunnen nemen. 

 

De werken die betrekking hebben op 2 kunstgrasvelden worden gefinancierd door 

korfbalclub AKC. 

 

De kosten van deze overheidsopdracht voor werken worden geraamd op 

644.065,46 EUR + 135.253,75 EUR (21 % btw) = 779.319,21 EUR. De werken 

voor fase 2 worden voorlopig geraamd op 128.953,38 EUR + 27.080,21 EUR 

(21% btw) = 156.033,59 EUR. 

 

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

gunnen van de werken de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 

voorafgaande bekendmaking vast te stellen, in toepassing van artikel 41.§1.2° van 

de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten. 

 

Het ontwerp is digitaal beschikbaar. 

 

De deputatie keurde dit verslag in zitting van 14 juni 2018 goed. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

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

buitenaanleg bij het clublokaal korfbal in sportzone west van het provinciaal 

groendomein Rivierenhof te Deurne, Antwerpen; 
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Gelet op artikel 43.§2.11° van het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

De provincieraad hecht goedkeuring aan het ontwerp voor de buitenaanleg van 

fase 1 bij het clublokaal korfbal in sportzone west van het provinciaal groendomein 

Rivierenhof te Deurne, Antwerpen, opgemaakt door cvba Ontwerpbureau Omgeving 

te Berchem, Antwerpen, en stelt in toepassing van artikel 41.§1.2° van de wet van 

17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, als wijze van gunnen van deze werken 

de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 

vast. 

 

 

VOORZITTER.- De heer Claessen heeft het woord. 
 

De heer CLAESSEN.- Een onthouding van de Vlaams Belang fractie bij punt 4/8. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Merckx heeft het woord. 
 

De heer MERCKX.- Voor ons een onthouding op het punt 4/7. 

Wij hebben reserves in verband met het zeer groot bedrag aan erelonen dat in het besluit 

vermeld wordt. 
 

 

VOORZITTER.- Dan gaan we nu eerst de interpellatie doen en nadien de stemming. 
 

 

Nr. 14/1 van de agenda 

 

Interpellatie in verband met een Rivierenhof om te koesteren 

met enkele kanttekeningen, 

ingediend door Frank Geudens (sp.a). 

Interpellatie 

 

Een uitstekende zaak dat de provincie het Rivierenhof kocht in 1921, binnenkort 

wordt hopelijk deze heuglijke gebeurtenis -100 jaar later- gevierd. 

 

Naast al het prachtige, door de ruime aandacht die ons bestuur steeds heeft gehad 

voor haar domeinen, zijn er enkele aandachtspunten. 

 

De plaats en toestand van de kinderboerderij en de verkeerstuin, mogelijkheden 

voor parkeren auto’s en fietsers, maar ook de geluidsoverlast van de E313 en de 

Turnhoutsebaan. In het bijzonder voor de plek waar de sportclubs naartoe worden 

gedreven. 

 

Wat heeft de deputatie ondernomen in verband met die aandachtspunten? 

 

Frank Geudens, 

Sp.a fractieleider 
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VOORZITTER.- De heer Geudens heeft het woord. 
 

De heer GEUDENS.- Collega’s, 
 

Toen het Rivierenhof in 1923 definitief eigendom werd van de provincie was dit naar mijn 

gevoel een prachtig cadeau aan de gemeenschap, en een absolute parel aan de kroon van dit 

bestuur. Alleen daarvoor al werd het bestaan van de provincies gerechtvaardigd meen ik. 

Het grootste park van Antwerpen trekt meer dan een miljoen bezoekers per jaar. Het 

wordt mooi onderhouden met grote deskundigheid ter zake zelfs. En ik wil bij deze dan ook 

alle lof aan onze ambtenaren toegooien, maar ook aan alle gedeputeerden die, zelfs al 

waren ze niet uit het Antwerpse, toch steeds ambitieus zijn omgegaan met het 

Rivierenhof, 130 ha groot. Het kasteel, restaurant, de brasserie kennen jullie allemaal, met 

de prachtige vijver ervoor. Het is werkelijk een unicum. Een schat aan bomen, prachtige 

dreven, en de pas aangelegde speeltuin zijn een overrompelend succes. Laat mij persoonlijk 

bijzonder fier zijn op het openluchttheater. 
 

Wetende dat stilstaan achteruitgaan is, wil ik toch enkele bekommernissen, en zelfs één 

ergernis uiten. Een bekommernis betreft het prachtige beeld ‘Atlas’ dat erg verkommert. 

Ik hoop dat er plannen zijn om dit te herstellen.  

In deze raad hebben we het ook al verschillende keren gehad over de verkeerstuin, die nu 

wat minder betekenis heeft vermits kinderen onderricht krijgen in het echte verkeer. Zo 

gebeurt dat nu. Toch blijven er heel veel kinderen gebruik van maken. Ik durf dan ook 

pleiten voor een, eventueel verkleinde versie die dan weliswaar beter wordt onderhouden 

dan nu het geval is. Het kan wat beter. 
 

Collega’s, eergisteren liep ik ’s morgens vroeg door het park, al joggend. Ik moet u ook 

zeggen dat dit elk jaar wat trager gaat, maar ik heb dus meer en meer kans om rond mij te 

kijken. Ik zag dat het nieuw aangelegde voetbalterrein – dat werd ooit de put genoemd – er 

mooi bijligt. Gisteren liep ik er weer, om vast te stellen dat vele tientallen, om niet te 

zeggen honderden, ik heb het niet exact geteld, lege en halfvolle flessen water en andere 

drankjes op het terrein lagen. Het zal wel opgekuist worden, maar als daar jeugdploegen of 

scholen komen sporten dan past dit naar mijn gevoelen niet. Dit voetbalterrein illustreert 

wat ik vorige raad reeds stelde, waar ik pleitte voor statiegeld, nl. de achteloosheid 

waarmee men vandaag de dag leeggoed behandelt. Dit euvel doet zich ook voor in heel het 

park, niet in die mate zoals op dat voetbalterrein, maar toch. En als het geen mensen zijn 

die een en ander achterlaten, dan zullen de vogels de vuilbakjes wel leeghalen. U kent het 

fenomeen. 
 

Een laatste punt dat ik wil te berde brengen, collega’s, heeft betrekking op het 

agendapunt, daarnet geciteerd, over de aanleg van sportvelden in de punt van het 

Rivierenhof op de grens met Borgerhout. Reeds tientallen jaren leeft er in dit bestuur een 

halsstarrige ambitie om de sportclubs uit het hart van het Rivierenhof te weren, dus 

minstens naar de rand te verwijzen. De vroegere gemeente Deurne, het huidig district 

Deurne, is daar niet zo blij mee, en in feite de clubs ook niet. Alhoewel zij natuurlijk 

bezwijken voor een aantal argumenten onder een zekere vorm van chantage. 

Toegegeven, het Rivierenhof is geen recreatiepark. Het is ook geen 100% sportpark, maar 

wel een stadspark met meerdere functies. Sporten, voetballen, korfballen, tennis, minigolf, 
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kruisboogschieten, tot en met pétanque, midden in een park heeft toch wel wat extra’s. Ik 

heb zelf vele jaren aan sport gedaan: korfbal en voetbal. Ik ben ook vaak in het 

Rivierenhof op bezoek geweest, want ik kwam van een andere club. Dat sporten midden in 

het park wordt door alle betrokken clubs, maar ook door toevallige bezoekers, enorm 

geapprecieerd. In de loop der jaren werd zoveel als mogelijk naar de rand van het park 

verwezen. 

Toen ik deel uitmaakte van de deputatie heb ik mij daar ook tegen verzet, maar zonder 

succes. 

Een eerste fout die naar mijn gevoelen gemaakt wordt, en gelukkig meestal gecorrigeerd 

wordt, is dat onze provincie wel durft te denken dat al die voetbal- of korfbalclubs 

simpelweg in één gemeenschappelijk lokaal kunnen ondergebracht worden, of kleedkamers 

kunnen delen, cafetaria kunnen delen. Dit is een taal van niet-sportbeoefenaars, of 

minstens mensen die er niet zoveel kaas van gegeten hebben. Het wordt meestal, gelukkig, 

gecorrigeerd. 

Ten tweede: waarom worden de clubs naar de rand verbannen? Niet leuk voor die 

parkbezoekers die op een rustige manier genieten van wat afwisseling, nog minder voor de 

beoefenaars die de specifieke parksfeer missen. Want nu komt mijn grootste ergernis. Die 

clubs komen van de regen in de drop terecht, van wat achtergrondgeluid naar oorverdovend 

lawaai veroorzaakt door de Turnhoutsebaan, maar vooral, en bij uitstek de E313. Dit is 

precies de plek waarmee de meeste lawaaioverlast zich voordoet. Ik meet soms meer dan 

80 decibels. Ik ben verscheidene keren metingen gaan doen, en ik heb dat vastgesteld. En 

meer, zoek het maar op, 80 decibel is absoluut geen rustige omgeving, ook niet om te 

sporten. 
 

Mijn vraag is: wat wordt nu ondernomen om, als ze toch naar de raad moeten, om deze 

serieuze hinder op die nieuwe plek te counteren? En het wordt nog erger. 

Wat doen we daaraan? Ik ben heel benieuwd naar het antwoord. 
 

 

VOORZITTER.- De heer De Haes heeft het woord. 
 

De heer DE HAES.- Collega Geudens, ik ga proberen kort te antwoorden op wat ik heb 

proberen te begrijpen wat de vraag was. 

Wat de verkeerstuin betreft weet u dat in het begin van de legislatuur het bouwvallig 

gebouw dat ernaast stond afgebroken is. Dat er andere inzichten waren over het gebruik 

van de verkeerstuin. Maar dat die nog altijd vrij gebruikt wordt is correct.  

Wat natuurlijk de verhuis van de clubs naar de rand betreft is een RUP dat uitgevoerd 

wordt. Dat RUP is al bijna 10 jaar oud. Dat is een optie die toen genomen is, en die 

consequent uitgevoerd wordt. U vermeldt daarbij dat die clubs niet gelukkig zijn. Ik heb 

andere signalen gekregen. Dat zich daar een heel proces van overleg, en van afspreken van 

hoe nu wat moet gebeuren, klopt. Maar dat heeft ook geleid tot het feit dat er nu, zeker 

met betrekking tot de lokalen, plannen gemaakt zijn waarin iedereen zich kan vinden. 

Wat de geluidsoverlast betreft van de E313 voor het Rivierenhof is een probleem, en dat 

weten we. Iedereen die daar staat kan dat horen zonder daar zelfs decibelmeters voor te 

moeten gebruiken. De E313 valt niet onder onze bevoegdheid tot nader order, maar we 

hebben wel aan de BAM gevraagd om geluidsschermen te zetten. Wat is daar concreet 

voor gebeurd? Er werd recent vanuit het Rivierenhof, wat men noemt, een geloofsbrief 
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ingediend bij het ontwerpteam dat de ontwerpvoorstellen uitwerkt voor de transformatie 

van de ringzone. In het kader van de overkapping is men ook op zoek naar de quick wins die 

er nog kunnen gemaakt worden. Op basis van draagvlak – dat is dus het samenleggen van de 

geloofsbrieven – wordt dan later bepaald welke projecten op korte termijn effectief 

uitgevoerd kunnen worden. In die ingediende brief hebben we dus heel duidelijk 

meegenomen dat er effectief een realisatie naar geluidsbermen aan de westelijke kop van 

het Rivierenhof een grote meerwaarde zou betekenen, zowel voor de recreatieve 

belevingswaarde van deze zone, als voor de clubs, dat in afwachting van de eventuele 

ondertunneling waar stilletjes aan de plannen concreet van worden. 

Maar ik ben blij dat u nog altijd met zoveel lof over het Rivierenhof spreekt. Ik weet dat 

de viering van 100 jaar er misschien zit aan te komen. U weet dat wij allemaal een 

evaluatiemoment hebben in oktober, en ik weet dus niet of ik die viering ga meemaken. 

Maar ik denk dat we daar toch terecht fier kunnen op zijn. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Merckx heeft het woord. 
 

De heer MERCKX.- Ik stel met genoegen vast dat Frank Geudens hier nu een pleidooi houdt 

voor iets wat wij 4 jaar geleden hier verdedigd hebben, nl. de herinrichting van het 

verkeerspark in het Rivierenhof. Dat is eigenlijk wel een beetje de tragiek van zijn partij 

dat hij hier iets verdedigt dat hij 4 jaar geleden hier goedgekeurd heeft, nl. de 

afschaffing van dat verkeerspark. Dat is een beetje de algemene lijn die zijn fractie hier 

in deze coalitie volgt. Hij laat zich al evenveel jaren meeslepen door die neoliberale 

besparingsdrift waardoor zo’n schone initiatieven sneuvelen, wat natuurlijk de 

geloofwaardigheid schaadt. Want datzelfde beleid zegt men dan te bestrijden op het 

niveau van de gemeente. 

Ik ben blij dat hij opnieuw zo’n verkeerspark nuttig vindt. Daarvan hebben wij ook het 

bewijs gekregen vorig jaar bij ons bezoek aan het Vrijbroekpark, waar dat verkeerspark 

juist hernieuwd was en zeer sterk geapprecieerd werd door de bevolking en de scholen. 

Vandaar mijn vraag aan gedeputeerde De Haes. Ik had het daarnet over dat niet bestemde 

overschot van 8 miljoen EUR. Bent u bereid om een deeltje daarvan te voorzien voor 

bijvoorbeeld de herinrichting van zo’n goed verkeerspark in het Rivierenhof. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Claessen heeft het woord. 
 

De heer CLAESSEN.- Dank u, voorzitter. 
 

Collega Geudens heeft meer dan gelijk dat niet elke sportclub in het groendomein 

voorstander is van een verhuis naar de buitenzijde. Maar ik wil ook de parkings onder de 

aandacht brengen. Uit het antwoord op mijn schriftelijke vraag van 5 mei jl. blijkt dat de 

deputatie het betalend parkeren bekijkt, of ten minste overweegt. Het zou ongezien zijn 

dat een familiepark, dat door de overheid wordt beheerd, betalend parkeren gaat invoeren. 

Onze fractie vraagt dan ook met aandrang om de Rivierenhofparking gratis te behouden. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Geudens heeft het woord. 
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De heer GEUDENS.- Collega’s, om met het laatste te beginnen, wat het parkeren betreft. 

Het is de enige keer in mijn politiek leven dat ik gepleit heb voor een parking, en wel aan 

het Rivierenhof. Het is er dan uiteindelijk gekomen, na 30 jaar ijveren daarvoor. Maar het 

mag wel de bedoeling zijn dat die gebruikt wordt voor bezoekers aan het park. Misschien 

kan men ook weleens bekijken of er niet teveel andere gebruikers zijn. In die zin zou dan 

eventueel het betaald parkeren, maar ik weet niet hoe je dat uit elkaar gaat houden, te 

verrechtvaardigen zijn. 
 

Wat het verkeerspark betreft hebben wij dat inderdaad mee ondersteund dat het niet 

meer de functie heeft van vroeger. Het is niet echt educatief meer, maar we hebben ook 

tegelijkertijd bepleit – en de deputatie is ook die richting uitgegaan, dacht ik – dat het een 

recreatief verkeerspark mag zijn naar de toekomst toe. Educatief heeft men nieuwere 

methodes ontwikkeld, en past men die ook toe. 

Mijnheer de gedeputeerde, u hebt ongeveer op alle vragen geantwoord hoor. Dat van Atlas 

verneem ik later wel eens. En wat het vuil betreft, dat zal een continu bekommernis zijn.  
 

Maar ik wil nog even op twee dingen ingaan. U zegt dat de clubs gelukkig zijn. Ze konden 

niet anders. Als ze onder druk worden gezet, als u natuurlijk met dat plan blijft zwaaien en 

zegt: het is naar dat punt of het is niets, dan kies je daarvoor. Ik ken al die clubs vrij 

goed. Het ligt tenslotte in het midden van Deurne, dus u kan van mij aannemen dat ik daar 

bijna dagelijks kom. Zij zitten veel liever in het hart van het park, zelfs in een iets minder 

comfortabele accommodatie. Maar als er geen andere mogelijkheid is, dan zullen zij wel 

kiezen om die verhuis te ondergaan. Ik weet niet, want daar hebt u niet op geantwoord, of 

het collectief gebruik is van cafetaria en kleedkamers, dan wel afzonderlijk. 

Wat de geluidsoverlast betreft, hebben wij al vele tientallen jaren geleden gepleit, toen 

die geluidsoverlast nog niet was wat ze vandaag is, voor geluidsschermen. Maar nu staan we 

toch al een beetje verder. Waar we nu voor ijveren is dat die E313, die voor ongelooflijke 

overlast zorgt voor veel fijnstof, onder de grond zou gestopt worden. Ik had gehoopt dat u 

een antwoord in die richting zou sturen, en geen achterhoedegevecht met betrekking tot 

geluidsschermen. Die fase zijn we al lang voorbij. Ik durf als Deurnenaar toch ook nog wel 

hopen dat er wat beweging kan komen in dit dossier, en dat E313 niet zowel naast de 

plannen van Oosterweel als de andere plannen met betrekking tot overkapping, enz. gaat 

vallen. 
 

Misschien kunt u nog een kleine reactie geven. 
 

 

VOORZITTER.- De heer De Haes heeft het woord. 
 

De heer DE HAES, gedeputeerde.- Wat betreft de eerste vraag of ik bereid zou zijn om 

geld te voorzien. Ik heb daarnet gezegd dat het evaluatiemoment in oktober nog moet 

volgen, en dat het dan aan een volgende deputatie en volgende raad zal zijn om daar 

strategisch over na te denken. 

Wanneer u de vraag stelt dat niet elke sportclub gelukkig is, kan ik u zeggen dat het RUP 

met de verhuizen beslist beleid is. Dat is beslist beleid door een deputatie waar u deel van 

uitmaakte. Wij voeren dat consequent uit. Ik neem aan dat dit destijds ook met de nodige 

raadpleging en inspraak gebeurd is, en met onderzoek van de geburen en de gebruikers. 
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De vraag over collectief en individueel gebruik: de gebouwen zoals die gezet worden aan de 

sportzone West zijn aparte cafetaria’s, en aparte kleedkamers. 

Wat betreft het vuil, dat behoort tot het gewone onderhoud. Maar ik durf wel aannemen 

dat de laatste dagen, omwille van zowel het goede weer als het einde van het schooljaar, er 

een intens gebruik geweest is van het park. 

Wat betreft dat geluidsscherm, is de vraag die wij gesteld hebben om in afwachting van de 

ondertunneling geluidsschermen te voorzien. Dat is de vraag die in de geloofsbrief staat. 

De ondertunneling is een groot project, maar daar kunnen we waarschijnlijk nog een tijdje 

op wachten eer dat ook de E313 zou ondertunneld worden. De bedoeling van de 

geluidsschermen om daar niet zo lang te moeten op wachten. Maar u weet zo goed als ik dat 

we dat niet zelf in de hand hebben. 

Wat de parkings betreft, hebben wij inderdaad geantwoord dat het in overweging moet 

genomen worden om betaald parkeren in te voeren. Zoals u weet zal begin volgend jaar in 

Deurne het betaald parkeren ingevoerd worden. Wij zijn daar al, met zowel het district als 

met alle andere stakeholders, onmiddellijk in overleg gegaan. Waarom? Omdat natuurlijk – 

en dat is de bezorgdheid die mijnheer Geudens ook zegt – als je betaald laat parkeren in 

de straten, staan de dag nadien al je gratis parkings vol met langparkeerders, die 

misschien zelfs daar komen parkeren om met de tram de stad in te rijden. Er zijn 

verschillende denkoefeningen die gedaan worden. Ik wil daar niet op vooruitlopen, maar als 

je de waaier bekijkt is het ofwel een bareel zetten met een systeem om parkbezoekers te 

bevoordelen. Een ander uiterste is instappen in het betaald parkeren. Maar ik wil daar toch 

bij vermelden dat de idee die tot nu toe een beetje gekend is, is dat de eerste 2 uren 

gratis zouden zijn en daarna een stukje betalen. Voor het totaalpakket circuleren, als ik 

mij niet vergis, bedragen van 2,80 EUR voor een dagticket. Dus naar sporter, of naar korte 

gebruiker van het park zou het ook nog gratis kunnen zijn in dat geval. Maar dat moeten we 

echt mijns inziens in zijn geheel bekijken. Want als we daar als eiland blijven tussen liggen 

zonder dat te integreren, of af te stemmen op mekaar, denk ik dat we slechter af zijn. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Peeters heeft het woord. 
 

De heer PEETERS.- Ik wou nog even reageren, Frank, op uw uitspraak over de 

infrastructuur, nl. als die gezamenlijk is dit kortzichtig is, en men dan weinig kaas heeft 

gegeten van sport. 

Persoonlijk betreur ik nog altijd dat de clubs niet op het oorspronkelijke voorstel zijn 

ingegaan om een gedeeltelijke gezamenlijke infrastructuur te hebben, waardoor, 

bijvoorbeeld wat de cafetaria betreft, deze modulair kan ingedeeld worden als er grote 

tornooien zijn. Ze zouden dan beschikken over een veel grotere ruimte en dus ook over 

grotere inkomsten. Dat komt niet zomaar uit de lucht vallen. We zijn indertijd ook 

voortgegaan op voorbeeld in de Kempen. Maar misschien is dat een gebied waar ze niet 

goed nadenken waarschijnlijk. Ik kan u een voorbeeld geven van een voetbalclub en 

korfbalclub in de Kempen die een gezamenlijke cafetaria hebben, en ook gedeeltelijk 

gezamenlijk kleedkamers, en dat gaat perfect. Er zijn ook sporthallen waar verschillende 

clubs van gebruik maken, en die een grote cafetaria gezamenlijk uitbaten of al dan niet met 

een overkoepelende vzw. Dus er zijn heel wat modellen waar door een goede samenwerking, 

en mits goede afspraken, wel degelijk de inkomsten van de clubs niet aangetast worden en 
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men toch op een comfortabele manier gebruik kan maken van een gezamenlijke, grotere 

infrastructuur. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Schoofs heeft het woord. 
 

De heer SCHOOFS.- Ik hoor dat allemaal graag. Het klinkt mij als muziek in de oren, 

gedeelde infrastructuur in het Rivierenhof, en pleidooien om samen een efficiënt gebruik 

te bevorderen. Ik zie mijnheer Geudens al lachen, u weet wellicht wat ik ga zeggen. Ik zit 

nog altijd op mijn honger wat het provinciaal domein Zilvermeer betreft, waar clubs door 

het ontradend beleid van het bestuur nog steeds geen toegang hebben op die soepele wijze 

zoals dat in het Rivierenhof, en andere parken van de provincie gebeurt. 

Ik heb hier al bij aanvang van deze legislatuur daarvoor een pleidooi gehouden. Dat is in 

dovenmansoren terechtgekomen. Neem van mij aan dat samen met mij heel wat 

verenigingen en clubs in de regio dat ten zeerste betreuren. We gaan naar de verkiezingen. 

Ik stel voor dat we daar ook eens luisteren in de buurt, en in de regio, wat de bevindingen 

zijn over het beleid van de provincie ter zake. 
 

 

VOORZITTER.- De heer De Haes heeft het woord. 
 

De heer DE HAES.- Ter informatie, er is één wezenlijk verschil. Het Zilvermeer is een 

betalend domein. Het tweede wezenlijk verschil dat de gemeente Mol jaarlijks een 

retributie-inkomst van 180.000 EUR van het Zilvermeer. Ik denk dat daar al een redelijke 

win-win in zit. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Schoofs heeft het woord. 

 

De heer SCHOOFS.- Ik denk niet dat de clubs gebaat zijn met die inkomsten voor een 

gemeentebestuur. Die clubs zijn vragende partij voor medegebruik van een provinciaal 

domein. Er zijn ook clubs buiten Mol. Ik heb gesproken over de verre regio. We zitten op 

de grens met Dessel, trouwens een gemeente u wel bekend, mijnheer De Haes. We zitten 

vlakbij Retie en Arendonk, op een boogscheut van het Zilvermeer. Er zijn heel wat clubs 

die de afgelopen jaren vruchteloos aangeklopt hebben bij het Zilvermeer, en wandelen 

gestuurd zijn. 

Ik wil in dit verband ook nog even zeggen dat collega Dillen daar ook een uitgesproken 

mening over heeft, over de toegangsprijzen. Maar daar gaan we nog eens op terugkomen. 
 

 

VOORZITTER.- We wijken af. Het is een interpellatie over het Rivierenhof, en niet over 

het Zilvermeer. 

Als de discussie dan nu afgelopen is, hebben we nog een stemming te goed van punt 6 tot 

en met punt 8. 
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Dan leg ik de punten 4/6 tot en met 4/8 samen voor ter stemming en de stemming is 

geopend. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

55 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

54 leden hebben ja gestemd; 

 1 lid heeft zich onthouden. 
 

De agendapunten 4/6, 4/7 en 4/8 worden samen ter goedkeuring voorgelegd. 

Goedgekeurd met 54 stemmen ja, bij 1 onthouding. 
 

 

Nr. 4/9 van de agenda 

 

Provinciale overheidsopdrachten. 

Toepassing artikel 58 provinciedecreet. Kennisgeving post. 

Verslag van de deputatie 

 

In vergadering van 5 mei 2011 heeft de provincieraad beslist dat de 

overeenkomsten met bpost nv van jaar tot jaar verlengd worden zolang op de lijst 

van het BIPT geen vergunningshouders voorkomen die kunnen instaan voor 

nationale en inkomende grensoverschrijdende brievenpost. 

 

In het verslag aan de provincieraad werd uitvoering de situatie van bpost in 

verhouding met de regelgeving betreffende de overheidsopdrachten toegelicht. 

 

Met de omzendbrief van 18 februari 2011 doet de eerste minister hierover een 

aantal aanbevelingen. Indien op de lijst van het BIPT geen vergunningshouders 

voorkomen die aan een overheidsopdracht voor nationale brievenpost zouden 

kunnen deelnemen, de aanbestedende overheden beroep kunnen doen op de 

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking op grond van 

artikel 42 van de wet van 17 juni 2016. 

 

Ondertussen is er één andere vergunde TBT-Post, die op 19 maart 2018 een 

positief verslag heeft ontvangen van het BIPT en de vele voorwaarden die eigen 

zijn aan haar vergunning grotendeels heeft verbeterd. De dienstverlening van Bpost 

en deze van TBT-Post lijken evenwel nog niet 100% vergelijkbaar. 

 

In vergadering van 26 januari 2017 heeft de provincieraad beslist de samenwerking 

met Bpost voor het versturen van brievenpost verder te zetten: 

- Tot 31 maart 2018 voor wat de zendingen van de dienst Fiscaliteit betreft; 

- Tot de start in de loop van 2017 van de nieuw te sluiten raamovereenkomst 

voor alle zendingen behalve pakketten. 

 

De vorige overeenkomst met Bpost liep ten einde op 28 februari 2018 wat betreft 

de zendingen van de dienst Fiscaliteit betreft. Alle andere zendingen lopen continu 

door via de overeenkomst uitgestelde vergoeding. 

 

Het Departement Logistiek had gepland om vorig jaar een raamovereenkomst voor 

alle zendingen, behalve pakketten op te starten. Dit is evenwel niet gelukt, omdat 

het dossier technisch zeer moeilijk in de markt te zetten is. De postverdeling is 

sterk gereguleerd in België. Bijkomend element werd de opstart bemoeilijk door het 
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de personeelswissels bij de Facilitaire Dienst en Dienst Informatiebeheer en de 

interne overheveling van bevoegdheden, evenals een aantal afwezigheden. Team 

Overheidsopdrachten heeft een alternatief gezocht en lijkt dit ook gevonden te 

hebben in een opdracht die in de markt gezet is door het Facilitair Bedrijf. Het 

Facilitair Bedrijf heeft aangegeven dat hun dossier in de loop van mei/juni definitief 

zou gegund worden, waardoor vanaf juni/juli Provincie Antwerpen en haar diensten 

gebruik zou kunnen maken van deze raamovereenkomst.  

 

Team Overheidsopdrachten stelt dan ook voor om de lopende overeenkomst 

Uitgestelde Vergoeding voor een periode van vijf maanden verder te zetten tot eind 

juli 2018. 

 

Bpost heeft de algemene voorwaarden, prijzen en productoverzicht bezorgd voor de 

volgende contracttermijn van 1 jaar voor de zendingen van de dienst Fiscaliteit. 

Deze zijn als bijlage gevoegd. Overeenkomstig artikel 42, §1,1°,d van de 

Overheidsopdrachtenwet wordt voorgesteld om de overeenkomst goed te keuren. 

 

Daarom werd aan de deputatie gevraagd de nieuwe overeenkomst en het budget 

voor de zendingen van de Dienst Fiscaliteit bij hoogdringendheid overeenkomstig 

artikel 58 Provinciedecreet goed te keuren voor de periode maart 2018-maart 2019 

en goedkeuring te hechten aan het budget voor de zendingen via Bpost voor een 

termijn van 5 maanden, hetzij van 1 maart 2018 tot 31 juli 2018. 

 

Heden wordt het besluit van de deputatie dat goedgekeurd werd in zitting van 

3 mei 2018 voorgelegd aan de provincieraad ter kennisgeving en worden de 

redenen voorgelegd waarom na 2017 toch geopteerd werd de huidige werkwijze 

nog iets langer toe te passen en de alternatieve werkwijze via het Facilitair Bedrijf.  

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 7 juni 2018 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op 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 en 58; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

De raad neemt kennis van het besluit van de deputatie dd. 3 mei 2018. 

 

 

VOORZITTER.- Dit is een kennisname. 

Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 

 

Kennis wordt genomen. 
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Nr. 4/10 van de agenda 

 

Vastgoed. Antwerpen. Provinciaal groendomein Rivierenhof. 

Bouw technisch centrum. Verwerving woning Turnhoutsebaan 220. 

Voorlopig onteigeningsbesluit met onteigeningsplan. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

In het provinciaal groendomein Rivierenhof in Deurne, Antwerpen is reeds lang 

nood aan een gecentraliseerd technisch centrum. Het personeel en het materieel 

van het Rivierenhof is momenteel verspreid over 8 locaties: 

 

 - Atelier en schrijnwerkerij + opslag 

  Opslag van allerhande materiaal gebeurt in de gelijkvloerse ruimtes van de 

5 rijhuizen, gelegen naast het directeursgebouw aan de Turnhoutsebaan. Het 

atelier en de schrijnwerkerij bevinden zich achter deze rijhuizen en zijn 

uitsluitend via een doorrit vanop de openbare weg toegankelijk. Er is geen 

interne verbinding met het park. De gebouwen zijn niet geïsoleerd en scoren 

slecht wat duurzaamheid betreft. 

 - Machinepark/opslag klein materiaal/refter/kleedruimte/tankplaats 

  De opslag van klein materieel gebeurt in het voormalige koetshuis van het 

kasteel Rivierenhof. Later zijn de loodsen voor de stalling van de machines en 

de tankplaats gebouwd en de ruimtes voor het personeel: kleedruimte, sanitair 

en refter. Deze gebouwen zijn vrij centraal in het groendomein gelegen, naast 

de Parkweg. De gebouwen zijn verouderd en niet of slecht geïsoleerd. De 

tankplaats is vrij recent vernieuwd. 

 - Serre/kweekgrond/opslag containers, hout, afsluitingen, dolomiet, 

compost… 

  Naast het machinepark bevinden zich de serres met errond de kweekgronden. 

Ze zijn rechtstreeks vanaf de Parkweg toegankelijk. Mettertijd werd de 

verharding uitgebreid voor de stalling van dienstvoertuigen, opslag van 

containers, houten palen en dergelijke meer, en ook voor het recyclagepark. 

 - Personeelsparking 

  De personeelsparking is gelegen naast de serres - dus ook centraal in het 

domein - en toegankelijk vanaf de Parkweg. Hij is voorzien van een 

grindverharding. Door plaatsgebrek wordt deze parking ook sporadisch gebruikt 

voor de opslag van containers. 

 - Lasatelier en afspuitplaats 

  Het lasatelier met de afspuitplaats voor voertuigen bevindt zich meer aan de 

rand in het oosten van het groendomein. Het lasatelier is ondergebracht in een 

oude garage. De afspuitplaats dateert van enkele jaren geleden. 

 - Directeursgebouw 

  Dit gebouw - gelegen aan de Turnhoutsebaan 232 - huisvest de directie en de 

administratie van het groendomein en de Monumentenwacht. Het gebouw 

grenst met haar tuin en parking voor personeel en bezoekers aan het park. Er 

is slechts een ‘technische’ doorgang naar het park voor het onderhoud van de 

tuin. 

 - Parkvilla 

  Deze villa bevindt zich in het noordelijk deel van het domein tussen de 

Turnhoutsebaan en de Parkweg en is toegankelijk vanuit beide wegen. In deze 

voormalige conciërgewoning bij het kasteel Rivierenhof zijn de domeinwachters 

gehuisvest. 
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 - Opslag Campus Vesta (in Ranst) 

  Door gebrek aan opslagruimte wordt een loods in Campus Vesta in Ranst 

gebruikt voor de stalling van camionettes en vrachtwagens en voor houtopslag 

en stro. 

 

De provincie wenst alle functies voor het beheer van het park samen te brengen 

onder één dak in een nieuw technisch centrum. 

 

Dit technisch centrum zal een veertigtal stielmannen/sectorverantwoordelijken en 

de werkleider huisvesten, maar zal ook aangekoppeld worden aan het bestaande 

directiegebouw waar het onthaal, administratie, directie en educatief team (samen 

goed voor nog eens 15 personen) werken. Het zal één groot gebouw worden, 

waarin ook sanitair, een magazijn, een tankstation, vergaderzalen, bergruimtes en 

verschillende ateliers worden samengebracht. Daarnaast moet er ruimte zijn om 

alle machines en voertuigen (droog) te stallen. Thans is hiervoor onvoldoende 

ruimte, waardoor heel wat materiaal zowel in de zomer als in de winter buiten staat 

en zwaar onderhevig is aan roest. 

 

De provincie hanteert daarbij de visie om alle infrastructuur naar de rand van het 

park te brengen. Deze wens past in de structuurvisie die tot doel heeft een 

samenhangend en overzichtelijk park te creëren waarbij elke activiteit en functie 

haar plaats vindt. De bouw van een nieuw technisch centrum is opgenomen in de 

meerjarenplanning. Met deze structuurvisie als basis is een provinciaal ruimtelijk 

uitvoeringsplan opgemaakt voor het provinciaal groendomein Rivierenhof. 

 

Voor de inplanting van het nieuw technisch centrum werden 6 mogelijke locaties 

onderzocht, telkens gelegen aan het park en met vlotte bereikbaarheid vanop de 

openbare weg: het directeursgebouw met naastgelegen woningen aan de 

Turnhoutsebaan, de Rijkswachterdreef-Ruggeveldlaan, de Schranshoeve, het 

kasteel Sterckshof, de sportzone West/parking Deuren Huiskens, en de parkvilla en 

provinciale Middenschool Sint-Godelieve. 

De toetsing van deze locaties aan 9 criteria vindt u terug in de elektronische bijlage 

‘Projectnota Technisch centrum Rivierenhof’. 

 

Uiteindelijk is de locatie van het directeursgebouw als enige ideale uit de bus 

gekomen. De naastliggende woningen Turnhoutsebaan 218 tot en met 230 - alle 

eigendom van de provincie - zijn verouderd en uitgeleefd en niet geschikt voor het 

onderbrengen van een technisch centrum, en dienen dan ook gesloopt te worden. 

Enkel de woning nr. 220 is nog geen eigendom van de Provincie. 

 

De waarde van deze uit 1904 daterende woning werd op 11 juli 2011 door 

toenmalig waarnemend eerstaanwezend inspecteur Margaretha Sprangers van het 

vierde registratiekantoor van Antwerpen geschat op 140.000,00 EUR. Alle pogingen 

tot minnelijke verwerving hebben gefaald. Uiteindelijk liet de eigenaar in juli 2015 

weten wel te willen verkopen, maar dan enkel voor een bedrag van 

400.000,00 EUR; met mail van 10 december 2016 werd de vraagprijs zelfs 

opgetrokken naar 420.000,00 EUR. Aangezien deze uit 1904 daterende woning net 

als de andere verouderd en uitgeleefd is, werd niet op deze overdreven vraagprijs 

ingegaan. 

 

Voor de bouw van het technisch centrum is de verwerving van de woning 

Turnhoutsebaan 220 anderzijds wel absoluut noodzakelijk.  
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De kostprijs van de onteigening zou (volgens het schattingsverslag van 2011; de 

eigenaar weigert toegang tot de woning te verlenen, zodat geen recenter 

schattingsverslag voorgelegd kan worden) 140.000,00 EUR (schattingswaarde) + 

21.000,00 EUR (15% wederbeleggingsvergoeding) + 700,00 EUR (2% wachtintrest 

voor 3 maanden) = 161.700,00 EUR bedragen. Op het eigendom bevinden zich 

verder geen te vergoeden opstanden. 

Dit bedrag is alleen maar een richtprijs; het is de vrederechter die de uiteindelijke 

onteigeningsvergoeding zal bepalen. 
 

Het nodige krediet werd voorzien. 
 

Bij het onteigeningsbesluit dienen de noodzaak en het openbaar nut gemotiveerd te 

worden. De hiernavolgende argumenten kunnen hiertoe worden ingeroepen: 
 

1° het openbaar nut: 

“In de hedendaagse beheervisies van parken wordt alle verkeer (zowel van 

bezoekers als van leveranciers en eigen vervoer) zo veel mogelijk uit het park 

geweerd. Enkel verkeer noodzakelijk voor het eigenlijke parkonderhoud kan nog in 

een park als het provinciaal groendomein Rivierenhof toegelaten worden. Dit 

vergroot sterk de veiligheid en de rust in het park. Het Rivierenhof is één van de 

drukste parken van België met een geschat aantal van 1.000.000 bezoekers per 

jaar. Het park wordt niet alleen veelvuldig gefrequenteerd door de eigenlijke 

recreanten; het wordt daarnaast ook veelvuldig gebruikt door fietsende 

schoolkinderen en fietsers op weg naar het werk of thuis. Het drukste recreatieve 

fietsknooppunt van Vlaanderen bevindt zich in het Rivierenhof. Om de veiligheid 

voor fietsers te verhogen legde het district Deurne recent het kruispunt van de 

hoofddreef met de Hooftvunderlei opnieuw aan, waarbij fietsers en voetgangers een 

veiligere oversteek krijgen en de functie van de dreef als recreatieve as voor 

voetgangers en fietsers nog versterkt werd. Het is duidelijk dat gemotoriseerd 

verkeer hier zo veel mogelijk vermeden dient te worden. 
 

Een bijkomend positief effect is dat het sterk terugdringen van het gemotoriseerd 

verkeer de belevingswaarde van het park verhoogt. Het PRUP Rivierenhof streeft er 

trouwens naar om niet alleen de veiligheid van voetgangers en fietsers te 

verhogen, maar ook om het park - en dan vooral het centrale en het zuidelijke 

gedeelte - te reserveren voor zachte recreatie en natuur. Het Rivierenhof is door 

een historische evolutie thans verworden tot een versnipperd geheel van allerlei 

bestemmingen, activiteiten en bebouwing. Zo worden ook de aldaar aanwezige 

sportterreinen, clubhuizen en parkings naar twee ‘sportclusters aan de rand van het 

domein verplaatst. In het nieuwe sportlandschap worden de activiteiten 

ondergebracht in een oostelijk en een westelijk gebied voor sport; elk met eigen 

parkeerfaciliteiten. De ligging in het noorden van het park vergroot de 

toegankelijkheid van de gebieden. Door de locatie aan de randen van het park kan 

gelijktijdig het groendomein maximaal gehandhaafd blijven. 

Het centraliseren van alle thans over het park verspreide dienstinfrastructuur past 

eveneens in die visie. Verouderde en minder waardevolle gebouwen zullen worden 

gesloopt, en de natuur wordt er hersteld. 

Op die manier wordt het thans gefragmenteerde en chaotische provinciaal 

groendomein Rivierenhof opnieuw een aangename combinatie van natuurgebied en 

historische zones (kasteel Rivierenhof, Sterckshof en Openluchttheater), met nog 

ruimte voor sportrecreatie langs de randen grenzend aan woongebied.” 
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2° de noodzaak: 

“Om de technische diensten die nu over het park verspreid zijn te kunnen 

centraliseren overeenkomstig de nieuwe beheervisie, moet er een technisch 

gebouw opgericht worden aan de rand van het park. Hierbij is niet over één nacht 

ijs gegaan. Er werd een oefening gemaakt wat de meest geschikte locatie voor het 

technisch centrum zou zijn. Er werden 6 mogelijke locaties onderzocht, telkens 

gelegen aan het park en met vlotte bereikbaarheid vanop de openbare weg. De 

locaties werden getoetst aan 9 criteria, met name: bestemming volgens het PRUP, 

de beschikbare grondoppervlakte, de uitvoerbaarheid in de tijd, de mogelijkheid tot 

uitbreiding, de toegangen, de relatie met de directe omgeving, het hypothekeren 

van andere (toekomstige) parkfuncties, het verlies aan groene ruimte, en de 

prijsconsequentie.  

Van de 6 locaties kon er - rekening houdend met het gewestplan, het PRUP en de 

stedelijke bouwvoorschriften - slechts 1 weerhouden worden die aan álle 

voorwaarden voldoet, met name de zone rond het directiegebouw. 
 

Het enig mogelijke andere alternatief - de locatie langs de Rijkswachtersdreef/ 

Ruggeveldlaan - houdt tal van structurele nadelen in. 

De zone aan de Rijkswachtersdreef/Ruggeveldlaan is immers veel minder geschikt 

omwille van de moeilijkere verkeersafwikkeling, waarbij bijkomend gevaar 

gecreëerd wordt door alle verkeersstromen te gaan concentreren bij de educatieve 

zone van de kinderboerderij waar jaarlijks een 13.000 kinderen educatie komen 

volgen. Ook is deze alternatieve locatie moeilijk te verzoenen met de noodzaak van 

het behoud van de weilanden waarop de boerderijdieren grazen, en heeft zij een 

moeilijk te verantwoorden landschappelijke inplanting. Door het technisch centrum 

op deze locatie te bouwen zou groengebied opgeofferd worden ten gunste van 

bebouwing, daar waar op de locatie rond het directeursgebouw - gelegen langs een 

drukke baan en te midden van lintbebouwing - uitgeleefde en te slopen woningen 

vervangen kunnen worden door een nieuwbouw, en er dus geen groengebied 

verloren gaat. Daarenboven bevindt zich naast deze locatie een bunker waar de 

aanwezigheid van vleermuizen gemeld is. De vleermuis is een beschermde 

diersoort. De ontwikkeling van een technisch centrum op deze locatie brengt hun 

habitat in het gedrang. 
 

Op de locatie van de directeurswoning (Turnhoutsebaan 232) vallen alle 

voornoemde nadelen weg. De inplanting van het technisch centrum langs de drukke 

Turnhoutsebaan is natuurlijk en vlot bereikbaar. Het centrum vormt op die plaats 

dan de overgang tussen de stad en het groendomein. Momenteel bestaat deze zone 

uit een uitgeleefde huizenrij naast de directeurswoning. Deze huizenrij - lopende 

van de woningen Turnhoutsebaan 218 tot en met 230 is volledig eigendom van de 

provincie, met uitzondering van de woning nr. 220. Deze woning is aldus volledig 

omringd door provinciale eigendommen (zowel links als rechts, maar ook achter het 

huis waar nu een technisch atelier staat). Aan deze woningen kan geen 

bestemming meer worden gegeven, want ze zijn verkrot en de provincie betaalt 

hiervoor leegstandsbelasting, zodat een sloop en een nieuwbouw de logische 

conclusie is. Het na de sloop louter opvullen van de vrijgekomen open ruimte met 

beplanting geeft op die locatie maar een zeer geringe meerwaarde, die in het niet 

valt bij de negatieve impact van de eventuele bouw van het technisch centrum 

langs de Rijkswachtersdreef/Ruggeveldlaan.” 
 

De deputatie stelt de provincieraad voor het voorgelegde onteigeningsplan en de 

projectnota Technisch Centrum Rivierenhof, alsook de opgegeven motivatie ter 
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verantwoording van het openbaar nut en de noodzaak van de onteigening voorlopig 

goed te keuren. 
 

De bijlagen zijn digitaal beschikbaar. 
 

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 7 juni 2018. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 

Gelet op het PRUP Rivierenhof van 23 april 2009; 
 

Gelet op de projectnota Technisch Centrum Rivierenhof; 
 

Overwegend dat voor het realiseren van dit technisch centrum de verwerving van 

de woning Turnhoutsebaan 220 nodig is; 
 

Gelet op het voorgelegde onteigeningsplan; 
 

Gelet op de motivatie ter verantwoording van het openbaar nut en de noodzaak van 

de onteigening; 
 

Gelet op het Vlaams onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 betreffende 

onteigening voor het algemeen nut, en meer bepaald artikelen 6, 1° en 7 (“De 

gemeenten en provincies kunnen tot onteigening overgaan in de gevallen waarin ze 

oordelen dat de onteigening noodzakelijk is voor de uitwerking van de 

infrastructuur of het beleid inzake respectievelijk de gemeentelijke en de 

provinciale aangelegenheden.”); 
 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 2017 tot uitvoering 

van het Vlaams onteigeningsdecreet van 24 februari 2017; 
 

Gelet op de bepalingen van het Provinciedecreet van 9 december 2005, en meer 

bepaald artikelen 2 en 42, §1; 
 

Gelet op het bestuursakkoord 2013-2018 van de deputatie; 
 

Op voorstel van de deputatie, 
 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Het onteigeningsplan van 27 juli 2015, opgemaakt door provinciaal landmeter-

expert Johan Arnauw, met plannummer 1/1, voor de woning met grond, kadastraal 

gekend als Antwerpen, 31ste afdeling, sectie B, nr. 43t, 129 m² groot volgens 

kadaster, wordt goedgekeurd. 
 

Artikel 2: 

De projectnota zoals voorgebracht in bijlage wordt goedgekeurd. 
 

Artikel 3: 

Goedkeuring wordt gehecht aan de motivatie ter verantwoording van het openbaar 

nut en van de noodzaak van de onteigening: 
 

 - Het openbaar nut: 

In de hedendaagse beheervisies van parken wordt alle verkeer (zowel van 

bezoekers als van leveranciers en eigen vervoer) zo veel mogelijk uit het park 
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geweerd. Enkel verkeer noodzakelijk voor het eigenlijke parkonderhoud kan nog 

in een park als het provinciaal groendomein Rivierenhof toegelaten worden. Dit 

vergroot sterk de veiligheid en de rust in het park. Het Rivierenhof is één van de 

drukste parken van België met een geschat aantal van 1.000.000 bezoekers per 

jaar. Het park wordt niet alleen veelvuldig gefrequenteerd door de eigenlijke 

recreanten; het wordt daarnaast ook veelvuldig gebruikt door fietsende 

schoolkinderen en fietsers op weg naar het werk of thuis. Het drukste 

recreatieve fietsknooppunt van Vlaanderen bevindt zich in het Rivierenhof. Om 

de veiligheid voor fietsers te verhogen legde het district Deurne recent het 

kruispunt van de hoofddreef met de Hooftvunderlei opnieuw aan, waarbij fietsers 

en voetgangers een veiligere oversteek krijgen en de functie van de dreef als 

recreatieve as voor voetgangers en fietsers nog versterkt werd. Het is duidelijk 

dat gemotoriseerd verkeer hier zo veel mogelijk vermeden dient te worden. 

 

Een bijkomend positief effect is dat het sterk terugdringen van het 

gemotoriseerd verkeer de belevingswaarde van het park verhoogt. Het PRUP 

Rivierenhof streeft er trouwens naar om niet alleen de veiligheid van 

voetgangers en fietsers te verhogen, maar ook om het park - en dan vooral het 

centrale en het zuidelijke gedeelte - te reserveren voor zachte recreatie en 

natuur. Het Rivierenhof is door een historische evolutie thans verworden tot een 

versnipperd geheel van allerlei bestemmingen, activiteiten en bebouwing. Zo 

worden ook de aldaar aanwezige sportterreinen, clubhuizen en parkings naar 

twee ‘sportclusters aan de rand van het domein verplaatst. In het nieuwe 

sportlandschap worden de activiteiten ondergebracht in een oostelijk en een 

westelijk gebied voor sport; elk met eigen parkeerfaciliteiten. De ligging in het 

noorden van het park vergroot de toegankelijkheid van de gebieden. Door de 

locatie aan de randen van het park kan gelijktijdig het groendomein maximaal 

gehandhaafd blijven. 

Het centraliseren van alle thans over het park verspreide dienstinfrastructuur 

past eveneens in die visie. Verouderde en minder waardevolle gebouwen zullen 

worden gesloopt, en de natuur wordt er hersteld. 

Op die manier wordt het thans gefragmenteerde en chaotische provinciaal 

groendomein Rivierenhof opnieuw een aangename combinatie van natuurgebied 

en historische zones (kasteel Rivierenhof, Sterckshof en Openluchttheater), met 

nog ruimte voor sportrecreatie langs de randen grenzend aan woongebied. 

 

 - De noodzaak: 

Om de technische diensten die nu over het park verspreid zijn te kunnen 

centraliseren overeenkomstig de nieuwe beheervisie, moet er een technisch 

gebouw opgericht worden aan de rand van het park. Hierbij is niet over één 

nacht ijs gegaan. Er werd een oefening gemaakt wat de meest geschikte locatie 

voor het technisch centrum zou zijn. Er werden 6 mogelijke locaties onderzocht, 

telkens gelegen aan het park en met vlotte bereikbaarheid vanop de openbare 

weg. De locaties werden getoetst aan 9 criteria, met name: bestemming volgens 

het PRUP, de beschikbare grondoppervlakte, de uitvoerbaarheid in de tijd, de 

mogelijkheid tot uitbreiding, de toegangen, de relatie met de directe omgeving, 

het hypothekeren van andere (toekomstige) parkfuncties, het verlies aan groene 

ruimte, en de prijsconsequentie.  

Van de 6 locaties kon er - rekening houdend met het gewestplan, het PRUP en 

de stedelijke bouwvoorschriften - slechts 1 weerhouden worden die aan álle 

voorwaarden voldoet, met name de zone rond het directiegebouw. 
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Het enig mogelijke andere alternatief - de locatie langs de Rijkswachtersdreef/ 

Ruggeveldlaan - houdt tal van structurele nadelen in. 

De zone aan de Rijkswachtersdreef/Ruggeveldlaan is immers veel minder 

geschikt omwille van de moeilijkere verkeersafwikkeling, waarbij bijkomend 

gevaar gecreëerd wordt door alle verkeersstromen te gaan concentreren bij de 

educatieve zone van de kinderboerderij waar jaarlijks een 13.000 kinderen 

educatie komen volgen. Ook is deze alternatieve locatie moeilijk te verzoenen 

met de noodzaak van het behoud van de weilanden waarop de boerderijdieren 

grazen, en heeft zij een moeilijk te verantwoorden landschappelijke inplanting. 

Door het technisch centrum op deze locatie te bouwen zou groengebied 

opgeofferd worden ten gunste van bebouwing, daar waar op de locatie rond het 

directeursgebouw - gelegen langs een drukke baan en te midden van 

lintbebouwing - uitgeleefde en te slopen woningen vervangen kunnen worden 

door een nieuwbouw, en er dus geen groengebied verloren gaat. Daarenboven 

bevindt zich naast deze locatie een bunker waar de aanwezigheid van 

vleermuizen gemeld is. De vleermuis is een beschermde diersoort. De 

ontwikkeling van een technisch centrum op deze locatie brengt hun habitat in 

het gedrang.  

 

Op de locatie van de directeurswoning (Turnhoutsebaan 232) vallen alle 

voornoemde nadelen weg. De inplanting van het technisch centrum langs de 

drukke Turnhoutsebaan is natuurlijk en vlot bereikbaar. Het centrum vormt op 

die plaats dan de overgang tussen de stad en het groendomein. Momenteel 

bestaat deze zone uit een uitgeleefde huizenrij naast de directeurswoning. Deze 

huizenrij - lopende van de woningen Turnhoutsebaan 218 tot en met 230 is 

volledig eigendom van de provincie, met uitzondering van de woning nr. 220. 

Deze woning is aldus volledig omringd door provinciale eigendommen (zowel 

links als rechts, maar ook achter het huis waar nu een technisch atelier staat). 

Aan deze woningen kan geen bestemming meer worden gegeven, want ze zijn 

verkrot en de provincie betaalt hiervoor leegstandsbelasting, zodat een sloop en 

een nieuwbouw de logische conclusie is. Het na de sloop louter opvullen van de 

vrijgekomen open ruimte met beplanting geeft op die locatie maar een zeer 

geringe meerwaarde, die in het niet valt bij de negatieve impact van de 

eventuele bouw van het technisch centrum langs de 

Rijkswachtersdreef/Ruggeveldlaan. 

 

Artikel 4: 

De onteigenende instantie voor de te verwerven innemingen op de goedgekeurde 

onteigeningsplannen is 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. 

55 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

51 leden hebben ja gestemd; 

 4 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 51 stemmen ja, bij 4 onthoudingen. 
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VOORZITTER.- Ik stel voor de agendapunten 4/11 en 4/12 met één stemming af te 

handelen. De raad stemt ermee in. 
 

Nr. 4/11 van de agenda 

 

Vastgoed. Beerse. Busseldriesenloop (A.9.05.32). 

Verlegging en openlegging ter hoogte van Biehal 9. 

Grondaankoop. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

De gemeente Beerse heeft in de omgeving van Biehal de waterafvoer 

heraangelegd, zodat het afvalwater er van het regenwater gescheiden wordt. Dat 

regenwater wordt nu afgevoerd via de Busseldriesenloop, een waterloop van 

3de categorie doch recent overgedragen aan de provincie Antwerpen. Het 

overstortpeil van de regenwatercollector was echter 10 cm lager dan het bodempeil 

van de inbuizing van de Busseldriesenloop, zodat het water niet afgevoerd kon 

worden. De Busseldriesenloop moest dus dieper worden gelegd.  

 

Op de plaats waar dat moest gebeuren staat vlak naast de inbuizing van de 

waterloop - en zelfs voor een stukje op openbaar domein - de (nochtans vergunde) 

garage van de woning Biehal 9. Dit is een erfenis uit het verleden, toen de 

gemeente Beerse nog de beheerder van de waterloop was. Omwille van die garage 

kon de inbuizing er dus niet gewoon uitgehaald worden. De Busseldriesenloop werd 

ter hoogte van de garage verlegd in zuidoostelijke richting. Voorbij de garage werd 

er terug aangesloten op de huidige waterloop, die daar vroeger ook nog ingebuisd 

was. Ook werd de waterloop opengelegd. Het dwarsprofiel dat hier gerealiseerd 

diende te worden, is breder dan het openbare domein zodat een strook grond 

verworven moest worden. De gerealiseerde open waterloop heeft parallel aan de 

garage een kruinbreedte van 3,4 m. Omdat de bestaande inbuizing tussen de 

waterloop en de garage bleef liggen, was over een afstand van zo’n 10 m een 

strook van zo’n 5 m nodig om de open waterloop te realiseren. Een deel hiervan 

was reeds openbaar domein. Stroomafwaarts van de garage werd een kruinbreedte 

van 3,8 m voorzien. Het openbaar domein is hier smaller. Er moest dus over een 

afstand van ongeveer 35 m nog een strook van ongeveer 1 m breed ingenomen 

worden. 

 

Aangezien deze verlegging en openlegging van de Busseldriesenloop een 

noodzakelijk gevolg was van de door de gemeente uitgevoerde heraanleg van de 

waterafvoer, heeft de gemeente deze werken voor ons laten uitvoeren. 

 

De provincie moet wel instaan voor de benodigde grondverwervingen teneinde de 

nieuwe situatie notarieel te kunnen bekrachtigen. De aan te kopen loten zijn delen 

van 2 percelen kadastraal gekend als Beerse, 1ste afdeling, sectie A, nummer 454k 

(2 m²) en 454l (54 m²), eigendom van de consorten Mercelis. De percelen zijn 

gelegen in woongebied. Op het afbakeningsplan van 18 januari 2018 van 

provinciaal landmeter-expert Glenn Bertels zijn ze in het geel aangeduid als 

innemingen 1 en 2; de gelijkvormige geel gearceerde strook is de 

erfdienstbaarheidszone die mee verschuift. 

 

Het team Vastgoed heeft een verkoopbelofte bekomen die thans aan de 

provincieraad ter goedkeuring wordt voorgelegd. De koopsom ligt binnen de 

grenzen van het schattingsverslag van 20 maart 2017 waarin landmeter-expert 
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David Geerts uit Rijkevorsel de waarde van de grond waardeerde op 

218,00 EUR/m². 

 

Volgende bijzondere aankoopvoorwaarden, die in de akte opgenomen zullen 

worden, werden door het team Vastgoed toegezegd: 

 - De wegenis zoals aangeduid in rood op het afbakeningsplan wordt afgeschaft. 

 - De wettelijke erfdienstbaarheid van 5 m betreffende de onbevaarbare 

waterlopen wordt uitgebreid zoals aangeduid in geel op het afbakeningsplan. 

 - Teneinde de percelen kadastraal gekend als Beerse, 1ste afdeling, sectie A, 

nummers 453v2 en 456b te kunnen bereiken, wordt een erfdienstbaarheid 

gevestigd zoals in (donker- en licht)groen aangeduid op het afbakeningsplan. 

 - De provincie Antwerpen legt een groenbuffer van minstens 2,5 m aan naast de 

wettelijke erfdienstbaarheidszone. 

 

Daarnaast dient de gemeente Beerse, als uitvoerder van de werken, nog 

2 poortpalen te metselen naast de oprit van Biehal nr. 9, en dit achter de wettelijke 

erfdienstbaarheidsstrook van 5 m. 

 

De bodemattesten zijn blanco. 

 

De bijlagen zijn digitaal beschikbaar. 

 

Krediet is voorzien in het budget. 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 7 juni 2018.  

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Overwegende dat voor de verlegging en openlegging van de Busseldriesenloop te 

Beerse 2 grondaankopen nodig zijn; 

 

Gelet op het afbakeningsplan van 18 januari 2018 van provinciaal landmeter-expert 

Glenn Bertels; 

 

Gelet op de schatting; 

 

Gelet op de verkoopbelofte; 

 

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 het plaatselijk verleggen en openleggen van de Busseldriesenloop, wordt 

machtiging verleend tot de aankoop jegens de consorten Mercelis tegen een bedrag 

van 12.000,00 EUR van: 

 - 2 m² van het perceel ten kadaster gekend als Beerse, 1ste afdeling, sectie A, 

nummer 454k; 
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 - 54 m² van het perceel ten kadaster gekend als Beerse, 1ste afdeling, sectie A, 

nummer 454l; 

zoals aangeduid als innemingen 1 en 2 op het afbakeningsplan van 18 januari 2018 

van provinciaal landmeter-expert Glenn Bertels met precad nummer 13004-10928. 

 

Artikel 2: 

De provincieraad keurt volgende bijzondere voorwaarden goed: 

 - De wegenis zoals aangeduid in rood op het afbakeningsplan wordt afgeschaft. 

 - De wettelijke erfdienstbaarheid betreffende de onbevaarbare waterlopen wordt 

uitgebreid zoals aangeduid in geel op het afbakeningsplan. 

 - Voor de bereikbaarheid van de percelen kadastraal gekend als Beerse, 1ste 

afdeling, sectie A, nummers 453v2 en 456b wordt een erfdienstbaarheid 

gevestigd zoals in (donker- en licht)groen aangeduid op het afbakeningsplan. 

 - De provincie Antwerpen legt een groenbuffer van minstens 2,5 m aan naast de 

wettelijke erfdienstbaarheidszone. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

 

Nr. 4/12 van de agenda 

 

Vastgoed. Kontich. Edegemse Beek (A.S.10.7). 

Vergroting overstort van Water-link. Aanleg bijkomende 

bufferruimte door Aquafin. Overdracht perceel 

aan de provincie Antwerpen. Erratum. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

In vergadering van 22 februari 2018 verleende de provincieraad machtiging tot de 

aankoop vanwege de consorten Vangoethem van een stuk grond, ten kadaster 

gekend als Kontich, 1ste afdeling, sectie B, nummer 145m2/deel, 232 m² groot 

volgens het grondinnemingsplan KON3038/1/14-3-5.2/2 van 27 april 2017 van 

landmeter-expert Marcel Van Maele, voor een bedrag van 2.888,40 EUR; dit onder 

de opschortende voorwaarde dat de koopsom en alle notariële kosten ten laste zijn 

van de ov Water-link te Antwerpen. 

 

Het dossier werd naar notaris Van Bael te Antwerpen verzonden voor het opstellen 

en verlijden van de akte. Op 9 mei 2018 ontving het team Vastgoed de 

ontwerpakte, waaruit bleek dat het te verwerven stuk 218 m² groot is. Naast het 

door Water-link te verwerven en aan de provincie over te dragen stuk van 218 m² 

is er immers ook nog een door Water-link te verwerven maar niet over te dragen 

stuk van 14 m². De oppervlakte van 232 m² (alsook de aankoopprijs van 

2.888,40 EUR) betreft de som van beide innemingen; dit bleek niet uit het destijds 

ontvangen innemingsplan. 

 

Op basis van het definitief grondinnemingsplan van 24 januari 2018 dient de 

materiële fout in het provincieraadsverslag van 22 februari 2018 rechtgezet te 

worden. 

 

De bijlagen zijn digitaal beschikbaar. 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 7 juni 2018.  
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De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

Artikel 1 uit het provincieraadsverslag van 22 februari 2018 met betrekking tot de 

overdracht van een perceel grond naast de Edegemse beek in Kontich door Water-

link aan de provincie Antwerpen wordt vervangen door volgend artikel: 

 

“Onder verklaring dat de transactie wordt aangegaan voor openbaar nut, wordt 

machtiging verleend tot de verwerving vanwege de consorten Vangoethem van een 

stuk grond, ten kadaster gekend als Kontich, 1ste afdeling, sectie B, nummer 

145m2/deel, 218 m² groot volgens het grondinnemingsplan KON3038/1/14-3-5.2/2 

van 24 januari 2018 van landmeter-expert Marcel Van Maele met precad nummer 

11024-10301; dit onder de opschortende voorwaarde dat de koopsom ten bedrage 

van 2.888,40 EUR (waarin inbegrepen de prijs voor een extra stuk grond van 

hetzelfde perceel met een oppervlakte van 14 m², dat eigendom zal blijven van 

Water-link) en alle notariële kosten ten laste zijn van de ov Water-link te 

Antwerpen.” 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

Dan leg ik de punten 4/11 en 4/12 samen voor ter stemming en de stemming is geopend. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

55 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

55 leden hebben ja gestemd. 
 

De agendapunten 4/11 en 4/12 worden samen ter goedkeuring voorgelegd. 

Goedgekeurd met 55 stemmen ja. 
 

 

VOORZITTER.- Ik stel voor de agendapunten 4/13 tot en met 4/18 met één stemming af 

te handelen. De raad stemt ermee in. 
 

Nr. 4/13 van de agenda 

 

Vastgoed. Fietsostrade Herentals-Balen. 

Deelprojecten 1-2-3-4 te Herentals en Olen (cluster 1) 

en deelprojecten 13-14-15-16 te Mol en Balen (cluster 3). 

Definitief onteigeningsbesluit met onteigeningsplannen. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

In vergadering van 22 februari 2018 keurde de provincieraad het voorlopig 

onteigeningsbesluit met onteigeningsplannen goed voor de aanleg van de 

fietsostrade Herentals-Balen, deelprojecten 1-2-3-4 te Herentals en Olen (cluster 1) 

en 13-14-15-16 te Mol en Balen (cluster 3). 
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In het provincieraadsverslag waarin de onteigeningsplannen voorlopig werden 

goedgekeurd, meldde het team Vastgoed dat op twee van de voorgelegde plannen 

(deelproject 4, nummers IN20209C en IN20210F) een materiële vergissing van het 

studiebureau werd 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, waardoor de eigenaars recht hadden 

op een hogere vergoeding. Deze verhoging werd door het team Vastgoed 

meegenomen bij de onderhandelingen. Aangezien met alle betrokken eigenaars een 

minnelijk akkoord werd bekomen, dient geen correctie van de plannen meer te 

worden voorgelegd bij de goedkeuring van het definitief onteigeningsbesluit met 

onteigeningsplannen.  

 

Voor de onteigeningsplannen werd een openbaar onderzoek georganiseerd dat liep 

van 9 april 2018 tot en met 8 mei 2018. Er werden in totaal twee bezwaarschriften 

ontvangen. 

 

Bezwaarschrift van Katrine en Bert De Busser: 

Dit betreft inneming 4.28 te Olen, eigendom van de indieners van het 

bezwaarschrift. 

Mevrouw De Busser is mindervalide, en de fietsostrade komt volgens het 

onteigeningsplan zo dicht tegen haar eigendom dat er langs de zuidzijde van het 

huis nog maar een gangpad zou resten met een breedte van 90 cm, waardoor de 

doorgang met haar rolstoel in het gedrang komt. De provincie Antwerpen stelde 

een aantal aanpassingen voor, en ten tijde van het openbaar onderzoek liepen de 

onderhandelingen voor een minnelijke aankoop nog. Het bezwaarschrift werd dan 

ook ingediend om de belangen van de eigenaars te vrijwaren. De provincie en de 

eigenaars zijn ondertussen tot een overeenkomst gekomen, en op 23 mei 2018 

werd een verkoopbelofte op basis van een aangepast en aan de akte te hechten 

opmetingsplan getekend die in deze provincieraad ter goedkeuring wordt 

voorgelegd. Het bezwaarschrift is daarmee zonder voorwerp. 

 

Bezwaarschrift van het beheerteam Natuurpunt Molse Nete: 

Het bezwaarschrift betreft in feite een verzoek om bij de aanleg van de fietsostrade 

ter hoogte van perceel 654b (in eigendom van Natuurpunt; inneming 13.15), een 

ecoduiker voor kleine zoogdieren en een amfibieëntunnel met begeleidingswanden 

te voorzien. Het is een suggestie zoals letterlijk wordt gesteld in het schrijven 

dd. 30 april 2018. 

Dit is dus geen echt bezwaarschrift; het richt zich niet tegen de onteigening zelf of 

tegen een deel ervan. Bovendien heeft de vzw Natuurpunt Beheer zich reeds 

akkoord verklaard om de 5 innemingen in haar bezit aan de provincie Antwerpen te 

verkopen tegen de voorgestelde prijs (het bezwaarschrift is gedateerd op 30 april 

2018 en kwam toe bij de gemeente Mol op 8 mei 2018; de mail aan de provincie 

Antwerpen met de instemming met de verkoop dateert van 8 mei 2018). 

Het advies van de dienst Mobiliteit aangaande deze suggestie luidt als volgt: 

De fietsostrade F105 Herentals-Balen wordt ter plaatse voor het grootste deel 

aangelegd op een spoorbedding die destijds bestemd was voor de aanleg van een 

tweede spoorlijn die er uiteindelijk niet gekomen is. Voor de kruising met de Molse 

Nete wordt een fietsbrug aangelegd met behoud van de natuurlijke taluds. De 

grootste barrière voor de plaatselijke fauna is de huidige spoorlijn en de taluds, en 

niet de op één van de taluds aan te leggen fietsostrade. 
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Bovendien heeft Natuurpunt deze suggestie nu pas voor het eerst opgeworpen noch 

tijdens het openbaar onderzoek van de omgevingsvergunning, noch tijdens de 

onderhandelingen voor de grondverwervingen werd deze vraag gesteld. 

 

Voor de aanleg van een dergelijke ecoduiker moet de spoorlijn - die eigendom is 

van Infrabel en niet van de provincie - ter plaatse opgebroken worden. Dergelijke 

werken hebben een significante impact op de planning én op het budget (de dienst 

Mobiliteit schat de bijkomende kost van een ecoduiker op 100.000,00 EUR). 

Daarom wenst de dienst Mobiliteit niet in te gaan op dit verzoek, tenzij derden 

bereid zijn de extra kosten te dragen. In ieder geval zal bij verder overleg ook 

Infrabel betrokken moeten worden daar de Provincie geen eigenaar is van de 

spoorwegbedding. 

 

Het al dan niet inwilligen van het verzoek heeft echter geen impact op het 

voorliggende onteigeningsplan; dat wordt niet gecontesteerd, noch worden er 

aanpassingen gevraagd. En zoals vermeld heeft Natuurpunt zich in een latere mail 

schriftelijk én onvoorwaardelijk akkoord verklaard met de gedeeltelijke verkoop van 

haar eigendommen aan de provincie. Het bezwaarschrift (lees de suggestie) is 

bijgevolg ontvankelijk doch ongegrond. 

 

Er zijn dus geen fundamentele bezwaren tegen de voorlopig goedgekeurde 

onteigeningsplannen, noch zijn er aanpassingen nodig. De plannen en het 

onteigeningsbesluit kunnen dus definitief goedgekeurd worden. 

 

Het openbaar nut en de noodzaak van de onteigening zijn verantwoord om 

volgende redenen: 

 

Het openbaar nut 

De aanleg van fietsostrades is Vlaams beleid dat werd verankerd in onder meer het 

Mobiliteitsdecreet. Dit decreet voorziet subsidies voor de aanleg van deze 

fietsostrades. Ook de provincies kunnen hiervan gebruik maken. 

De provincie Antwerpen heeft de aanleg van deze fietsostrades opgenomen in haar 

beleid door middel van het Bestuursakkoord 2013-2018. 

 

De fileproblematiek in Vlaanderen, zowel op het hoofdwegennet als op het 

onderliggend wegennet, kan niet meer alleen opgelost worden door de aanleg van 

nieuwe autowegeninfrastructuur en door investeringen in meer en beter openbaar 

vervoer. De fileproblematiek laat zich het meest voelen in het metropolitaan 

kerngebied maar spreidt zich ook uit tot de rand van dit gebied en omvat daarmee 

zowat de volledige provincie Antwerpen. Fietsostrades bieden een snel en 

comfortabel alternatief voor het woon-werkverkeer met een gemiddelde afstand 

van 15 tot 25 km. Ze vormen een belangrijk onderdeel in de aanpak van de 

verkeersproblematiek (beleidsnota Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare 

Werken 2014-2019), zowel op het gebied van congestie als van verkeersveiligheid. 

Een goed uitgebouwd fietsostradenetwerk gecombineerd met de nieuwe 

technologieën in elektrische fietsen vergroot het aantal potentiële gebruikers en de 

afstand die gebruikers kunnen afleggen. Door de hoogwaardige kwaliteit van de 

fietsostrade is een verplaatsing met de fiets vaak sneller dan met de wagen. 

 

De verkeersproblematiek heeft een impact op de algemene levenskwaliteit en 

leefbaarheid in Vlaanderen en al zijn regio’s. Ondanks de relatief kleine afstanden 

zijn regio’s onbereikbaar binnen aanvaardbare reistijden. De capaciteit op het 

dichte wegennet is onvoldoende om aan de huidige vervoersvraag met de wagen te 
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voldoen. Het openbaar vervoersaanbod in de randregio’s van het metropolitaan 

kerngebied is minder uitgebouwd dan in de kernsteden en hun regio’s. Een 

beperkter aanbod met een lage frequentie kan mensen niet overtuigen om zich te 

verplaatsen met het openbaar vervoer. Het promoten en faciliteren van de fiets als 

volwaardig vervoersmiddel past volledig in de klimaatdoelstellingen die Vlaanderen, 

de provincie Antwerpen en de lokale overheden formuleerden in hun 

klimaatplannen. Het bevorderen van het fietsverkeer - zeker het woon-werkverkeer 

- leidt bovendien tot een vermindering van de uitstoot van fijnstof. Investeringen in 

fietsinfrastructuur zijn minder duur dan investeringen in wegeninfrastructuur en 

hebben bovendien een groot terugverdieneffect op lange termijn. 

 

De grote vervoersvraag met de wagen verhoogt het ongevalsrisico voor iedereen 

die zich met de wagen verplaatst. De belangrijkste doodsoorzaak bij de categorie 

18- tot 25-jarigen is het gemotoriseerd verkeer. Met alle inspanningen rond 

sensibilisatie en investeringen in een vergevingsgezind wegennet slaagt men er in 

Vlaanderen niet in om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. 

Fietsostrades geven fietsers een eigen ruimte met aangepaste infrastructuur zoals 

tunnels en bruggen zodat de kruisingen met een hoog ongevalsrisico vermeden 

kunnen worden. 

 

Fietsen is bovendien een vorm van actieve mobiliteit met grote baten op het gebied 

van gezondheid. In een meer en meer sedimentaire samenleving winnen chronische 

gezondheidsproblemen door het gebrek aan beweging meer en meer terrein. 

Onderzoek toont aan dat de fietsende pendelaar minder ziek is, minder gevoelig 

voor stressgerelateerde gezondheidsproblemen zoals depressie en burn-out. Door 

de fysieke activiteit is er minder kans op een verhoogde bloeddruk en de daarbij 

horende hart- en vaatziekten. Onderzoek van Vito toonde aan dat elke in 

fietsostrades geïnvesteerde EUR zich 2 tot 14 keer terugverdient in gezondheid. 

Enerzijds door het voorkomen van vroegtijdig overlijden en anderzijds door het 

toevoegen van gezonde levensjaren. 

 

Fietsers blijken ook de lokale economie een boost te geven. Een fietsende klant 

richt zich eerder tot de winkels in de buurt en dit meerdere malen per week in 

tegenstelling tot de winkelende automobilist die graag een ruime parking voor een 

grootwarenhuis verkiest en gaat voor de aankoop van grotere hoeveelheden. 

 

Het bevorderen van het fietsverkeer en de realisatie van het Bovenlokaal 

Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF); meer bepaald de fietsostrade/hoofdroute 

langs spoorlijn 15 (Herentals-Balen) die een rechtstreekse, conflictarme, 

grotendeels autovrije directe verbinding maakt tussen Geel en Mol en verder 

richting Herentals enerzijds en richting Balen anderzijds. 

Het BFF werd in juni 2001 goedgekeurd door de Vlaamse regering. Het BFF is 

opgenomen in het richtinggevend gedeelte van het Ruimtelijk Structuurplan 

Provincie Antwerpen bij de herziening in 2011. Deze herziening werd goedgekeurd 

door de provincieraad op 27 januari 2011 en door de Vlaamse minister van 

Ruimtelijke Ordening op 4 mei 2011. 

De selectie van de fietsostrade als hoofdroute en noodzaak van de realisatie werd 

ook verankerd in de mobiliteitsplannen van de gemeenten Geel en Mol, conform 

verklaard op respectievelijk 15 december 2011 en 19 april 2012. 

De hoofdroute langs spoorlijn 15 (Herentals-Balen) is een van de routes met de 

hoogste potenties aan gebruikers gezien: 

 - de aanwezigheid van talrijke scholen en arbeidsplaatsen in Herentals, Olen, 

Geel en Mol; 
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 - het ontbreken van volwaardige, veilige, rechtlijnige en comfortabele fietspaden 

tussen bovenvermelde centra. 

Deze routes zullen bij uitstek een alternatief kunnen bieden voor een vlotte 

mobiliteit en betere leefbaarheid voor de omgeving. 

Van deze route zijn al een aantal gedeelten gerealiseerd (bestaande infrastructuur). 

De (belangrijke) “missing links” worden o.a. met de realisatie van dit deelproject 8 

ingevuld. 

 

De noodzaak 

Door het traject van de fietsostrade langs de spoorlijn te leggen, is gekozen voor 

het “minst schadelijke” traject, waarbij de minste verwervingen van particulieren 

dienen te gebeuren. Het grootste deel van de innemingen zal immers verlopen via 

overeenkomst (bezettingscontract) met de NMBS. 

In de mate van het mogelijke wordt geprobeerd om zoveel mogelijk percelen 

minnelijk te verwerven. Uit ervaring bij de aanleg van de fietsostrades langs 

spoorlijn 12 (Antwerpen-Essen) en langs spoorlijn 25-27 (Antwerpen-Mechelen) 

blijkt dat dit niet altijd lukt en dat onteigening nodig is.  

Enkel de gronden die absoluut noodzakelijk zijn voor de aanleg van het fietspad 

zullen worden onteigend. 

De verschillende alternatieven werden vooraf grondig onderzocht. Tijdens de 

gemeentelijke begeleidingscommissie (GBC) van 26 september 2012 werd gekozen 

voor het tracé langs de noordzijde van de spoorweg. Alle mogelijke tracékeuzes 

werden onderzocht en afgewogen in de gecombineerde start/projectnota waarna 

deze werd voorgelegd aan en goedgekeurd door de Provinciale Auditcommissie 

(PAC) op 22 november 2012. Deze nota werd samengevat om te resulteren in 

huidige door de provincieraad goed te keuren projectnota (deel 2: fietstracé) bij de 

onteigeningsplannen. 

 

De deputatie stelt de provincieraad voor de voorgelegde onteigeningsplannen, de 

projectnota’s en de bijlagen, alsook de opgegeven motivatie ter verantwoording 

van het openbaar nut en de noodzaak van de onteigening definitief goed te keuren. 

 

De bijlagen zijn digitaal beschikbaar. 

 

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 7 juni 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op het ontwerp voor de aanleg van een fietsostrade langs spoorlijn 15 tussen 

Herentals en Balen; 

 

Overwegende dat voor het realiseren van de fietsostrade grondverwervingen nodig 

zijn; 

 

Gelet op de voorgelegde onteigeningsplannen; 

 

Gelet op de voorgelegde projectnota’s en bijlagen (plannen der werken); 

 

Gelet op de motivatie ter verantwoording van het openbaar nut en de noodzaak van 

de onteigening; 

 

Gelet op het Vlaams onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 betreffende 

onteigening voor het algemeen nut, en meer bepaald artikelen 6, 1° en 7; 
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Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 2017 tot uitvoering 

van het Vlaams onteigeningsdecreet van 24 februari 2017; 

 

Gelet op de bepalingen van het Provinciedecreet van 9 december 2005, en meer 

bepaald artikelen 2 en 42, §1; 

 

Gelet op het bestuursakkoord 2013-2018 van de deputatie; 

 

Gelet op het verslag van het openbaar onderzoek; 

 

Gelet op het feit dat de twee ingezonden bezwaarschriften door het bekomen van 

een minnelijke verkoopovereenkomst met de indieners zonder voorwerp zijn 

geworden; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

De hiernavolgende onteigeningsplannen van studiebureau Tractebel Engineering, 

projectnummer P.003730, voor de aanleg van een fietsostrade langs spoorlijn 15 te 

Herentals, Olen, Mol en Balen worden definitief goedgekeurd: 

 

deelproject 1 - Herentals:  

 - onteigeningsplan 1, nummer IN20201C (23/08/2017) - precadnummer 

13011/10269 

deelproject 2 - Herentals:  

 - onteigeningsplan 1, nummer IN20203D (13/09/2017) - precadnummer 

13011/10274 

 - onteigeningsplan 2, nummer IN20204C (23/08/2017) - precadnummer 

13302/10267 

deelproject 3 - Herentals: 

 - onteigeningsplan 1, nummer IN20205D (06/09/2017) - precadnummer 

13302/10270 

deelproject 3 - Olen: 

 - onteigeningsplan 2, nummer IN20206C (06/09/2017) - precadnummer 

13029/10459 

 - onteigeningsplan 3, nummer IN20207C (23/08/2017) - precadnummer 

13029/10454 

deelproject 4 - Olen: 

 - onteigeningsplan 1, nummer IN20208C (23/08/2017) - precadnummer 

13029/10455 

 - onteigeningsplan 2, nummer IN20209C (23/08/2017) - precadnummer 

13029/10452 

 - onteigeningsplan 3, nummer IN20210F (23/08/2017) - precadnummer 

13029/10453 

deelproject 13 - Mol: 

 - onteigeningsplan 1, nummer IN20201C (25/08/2017) - precadnummer 

13025/10349  

deelproject 13 - Mol en Balen: 

 - onteigeningsplan 2, nummer IN20202C (19/09/2017) - precadnummers 

13025/10652 (Mol) en 13003/10516 (Balen)  
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deelproject 14 - Balen: 

 - onteigeningsplan 1, nummer IN20204C (25/08/2017) - precadnummer 

13003/10509 

 - onteigeningsplan 2, nummer IN20206D (25/08/2017) - precadnummer 

13003/10510 

deelproject 15 - Balen: 

 - onteigeningsplan 1, nummer IN20207D (25/08/2017) - precadnummer 

13003/10511 

deelproject 16 - Balen: 

 - onteigeningsplan 1, nummer IN20208C (25/08/2017) - precadnummer 

13003/10512 

 - onteigeningsplan 2, nummer IN20209C (25/08/2017) - precadnummer 

13003/10513  

 

Artikel 2: 

De projectnota’s met bijlagen (plannen der werken) worden definitief goedgekeurd. 

 

Artikel 3: 

Goedkeuring wordt gehecht aan de motivatie ter verantwoording van het openbaar 

nut en van de noodzaak van de onteigening: 

 

 - Het openbaar nut: 

  De aanleg van fietsostrades is Vlaams beleid dat werd verankerd in onder meer 

het Mobiliteitsdecreet. Dit decreet voorziet subsidies voor de aanleg van deze 

fietsostrades. Ook de provincies kunnen hiervan gebruik maken. 

  De provincie Antwerpen heeft de aanleg van deze fietsostrades opgenomen in 

haar beleid door middel van het Bestuursakkoord 2013-2018. 

 

  De fileproblematiek in Vlaanderen, zowel op het hoofdwegennet als op het 

onderliggend wegennet, kan niet meer alleen opgelost worden door de aanleg 

van nieuwe autowegeninfrastructuur en door investeringen in meer en beter 

openbaar vervoer. De fileproblematiek laat zich het meest voelen in het 

metropolitaan kerngebied maar spreidt zich ook uit tot de rand van dit gebied en 

omvat daarmee zowat de volledige provincie Antwerpen. Fietsostrades bieden 

een snel en comfortabel alternatief voor het woon-werkverkeer met een 

gemiddelde afstand van 15 tot 25 km. Ze vormen een belangrijk onderdeel in de 

aanpak van de verkeersproblematiek (beleidsnota Vlaams minister voor 

Mobiliteit en Openbare Werken 2014-2019), zowel op het gebied van congestie 

als van verkeersveiligheid. Een goed uitgebouwd fietsostradenetwerk 

gecombineerd met de nieuwe technologieën in elektrische fietsen vergroot het 

aantal potentiële gebruikers en de afstand die gebruikers kunnen afleggen. Door 

de hoogwaardige kwaliteit van de fietsostrade is een verplaatsing met de fiets 

vaak sneller dan met de wagen. 

 

  De verkeersproblematiek heeft een impact op de algemene levenskwaliteit en 

leefbaarheid in Vlaanderen en al zijn regio’s. Ondanks de relatief kleine 

afstanden zijn regio’s onbereikbaar binnen aanvaardbare reistijden. De capaciteit 

op het dichte wegennet is onvoldoende om aan de huidige vervoersvraag met de 

wagen te voldoen. Het openbaar vervoersaanbod in de randregio’s van het 

metropolitaan kerngebied is minder uitgebouwd dan in de kernsteden en hun 

regio’s. Een beperkter aanbod met een lage frequentie kan mensen niet 

overtuigen om zich te verplaatsen met het openbaar vervoer. Het promoten en 

faciliteren van de fiets als volwaardig vervoersmiddel past volledig in de 
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klimaatdoelstellingen die Vlaanderen, de provincie Antwerpen en de lokale 

overheden formuleerden in hun klimaatplannen. Het bevorderen van het 

fietsverkeer - zeker het woon-werkverkeer - leidt bovendien tot een 

vermindering van de uitstoot van fijnstof. Investeringen in fietsinfrastructuur zijn 

minder duur dan investeringen in wegeninfrastructuur en hebben bovendien een 

groot terugverdieneffect op lange termijn. 

 

  De grote vervoersvraag met de wagen verhoogt het ongevalsrisico voor iedereen 

die zich met de wagen verplaatst. De belangrijkste doodsoorzaak bij de categorie 

18- tot 25-jarigen is het gemotoriseerd verkeer. Met alle inspanningen rond 

sensibilisatie en investeringen in een vergevingsgezind wegennet slaagt men er 

in Vlaanderen niet in om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. 

Fietsostrades geven fietsers een eigen ruimte met aangepaste infrastructuur 

zoals tunnels en bruggen zodat de kruisingen met een hoog ongevalsrisico 

vermeden kunnen worden. 

 

  Fietsen is bovendien een vorm van actieve mobiliteit met grote baten op het 

gebied van gezondheid. In een meer en meer sedimentaire samenleving winnen 

chronische gezondheidsproblemen door het gebrek aan beweging meer en meer 

terrein. Onderzoek toont aan dat de fietsende pendelaar minder ziek is, minder 

gevoelig voor stressgerelateerde gezondheidsproblemen zoals depressie en 

burn-out. Door de fysieke activiteit is er minder kans op een verhoogde 

bloeddruk en de daarbij horende hart- en vaatziekten. Onderzoek van Vito 

toonde aan dat elke in fietsostrades geïnvesteerde EUR zich 2 tot 14 keer 

terugverdient in gezondheid. Enerzijds door het voorkomen van vroegtijdig 

overlijden en anderzijds door het toevoegen van gezonde levensjaren. 

 

  Fietsers blijken ook de lokale economie een boost te geven. Een fietsende klant 

richt zich eerder tot de winkels in de buurt en dit meerdere malen per week in 

tegenstelling tot de winkelende automobilist die graag een ruime parking voor 

een grootwarenhuis verkiest en gaat voor de aankoop van grotere 

hoeveelheden. 

 

  Het bevorderen van het fietsverkeer en de realisatie van het Bovenlokaal 

Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF); meer bepaald de fietsostrade/hoofdroute 

langs spoorlijn 15 (Herentals-Balen) die een rechtstreekse, conflictarme, 

grotendeels autovrije directe verbinding maakt tussen Geel en Mol en verder 

richting Herentals enerzijds en richting Balen anderzijds. 

  Het BFF werd in juni 2001 goedgekeurd door de Vlaamse regering. Het BFF is 

opgenomen in het richtinggevend gedeelte van het Ruimtelijk Structuurplan 

Provincie Antwerpen bij de herziening in 2011. Deze herziening werd 

goedgekeurd door de provincieraad op 27 januari 2011 en door de Vlaamse 

minister van Ruimtelijke Ordening op 4 mei 2011. 

  De selectie van de fietsostrade als hoofdroute en noodzaak van de realisatie 

werd ook verankerd in de mobiliteitsplannen van de gemeenten Geel en Mol, 

conform verklaard op respectievelijk 15 december 2011 en 19 april 2012. 

  De hoofdroute langs spoorlijn 15 (Herentals-Balen) is een van de routes met de 

hoogste potenties aan gebruikers gezien: 

 - de aanwezigheid van talrijke scholen en arbeidsplaatsen in Herentals, Olen, 

Geel en Mol; 

 - het ontbreken van volwaardige, veilige, rechtlijnige en comfortabele 

fietspaden tussen bovenvermelde centra. 
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  Deze routes zullen bij uitstek een alternatief kunnen bieden voor een vlotte 

mobiliteit en betere leefbaarheid voor de omgeving. 

  Van deze route zijn al een aantal gedeelten gerealiseerd (bestaande 

infrastructuur). De (belangrijke) “missing links” worden o.a. met de realisatie 

van dit deelproject 8 ingevuld. 

 

 - De noodzaak: 

 

  Door het traject van de fietsostrade langs de spoorlijn te leggen, is gekozen voor 

het “minst schadelijke” traject, waarbij de minste verwervingen van particulieren 

dienen te gebeuren. Het grootste deel van de innemingen zal immers verlopen 

via overeenkomst (bezettingscontract) met de NMBS. 

  In de mate van het mogelijke wordt geprobeerd om zoveel mogelijk percelen 

minnelijk te verwerven. Uit ervaring bij de aanleg van de fietsostrades langs 

spoorlijn 12 (Antwerpen-Essen) en langs spoorlijn 25-27 (Antwerpen-Mechelen) 

blijkt dat dit niet altijd lukt en dat onteigening nodig is.  

  Enkel de gronden die absoluut noodzakelijk zijn voor de aanleg van het fietspad 

zullen worden onteigend. 

  De verschillende alternatieven werden vooraf grondig onderzocht. Tijdens de 

gemeentelijke begeleidingscommissie (GBC) van 26 september 2012 werd 

gekozen voor het tracé langs de noordzijde van de spoorweg. Alle mogelijke 

tracékeuzes werden onderzocht en afgewogen in de gecombineerde 

start/projectnota waarna deze werd voorgelegd aan en goedgekeurd door de 

Provinciale Auditcommissie (PAC) op 22 november 2012. Deze nota werd 

samengevat om te resulteren in huidige door de provincieraad goed te keuren 

projectnota (deel 2: fietstracé) bij de onteigeningsplannen. 

 

Artikel 4: 

De onteigenende instantie voor de te verwerven innemingen op de definitief 

goedgekeurde onteigeningsplannen is de provincie Antwerpen. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar nog tussenkomsten over? Geen. 
 

 

Nr. 4/14 van de agenda 

 

Vastgoed. Fietsostrade Herentals-Balen. 

Deelprojecten 1-2-3-4 (cluster 1) en 13-14-15-16 (cluster 3). 

Zesde reeks aankopen (deelprojecten 4 in Olen, 

13 in Mol 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). 
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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) 

 

Thans kan een zesde reeks van 6 verkoopbeloften aan de provincieraad worden 

voorgelegd. 

Het betreft volgende innemingen: 

 

Cluster 1 

Deelproject 4 

 - Innemingen 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.10, 4.11, 4.20, 4.24 en 4.25 in 

Olen (Umicore/erfpachter: Kempens Landschap) 

 - Innemingen 4.12, 4,13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19 en 4.27 in Olen 

(Umicore) 

 - Inneming 4.28 in Olen (consorten De Busser) 

 

Cluster 3 

Deelproject 13 

 - Innemingen 13.1, 13.7, 13.8 en 13.15 in Mol (Natuurpunt Beheer) 

 - Inneming 13.2 (consorten Goots-Vantilt) 

Deelproject 14 

 - Inneming 14.9 in Balen (Natuurpunt Beheer) 

 - Inneming 14.23 in Balen (consorten Oeyen/Pauwels/Smeets) 

 

De innemingen zijn gelegen in agrarisch gebied (4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 

4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.24, 4.25, 4.27a 

en 4.28a), parkgebied (13.1, 13.2, 13.7, 13.8 en 13.15), natuurgebied (14.9), 

woongebied (4.27b en 4.28b) en woonuitbreidingsgebied (14.23). 

 

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. 

 

De aankoop van de innemingen van Natuurpunt Beheer gebeurt onder een 

opschortende voorwaarde: omdat deze gronden werden aangekocht met behulp 

van subsidies van de Vlaamse overheid, dient eerst de toestemming met de 

verkoop bekomen te worden van de bevoegde Vlaamse minister. Deze 

toestemming is aangevraagd, maar tot op heden nog niet verkregen. 

 

Aan de erfpachter van 12 Umicore-percelen - de vzw Kempens Landschap - wordt 

een vergoeding betaald ten bedrage van 4.088,86 EUR voor het verplaatsen van de 
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afsluitingen op de percelen ten kadaster gekend als Olen, enige afdeling, sectie C, 

nummers 8, 10d, 55c, 11d, 11/02e, 20b, 21a, 34r, 34v en 43k2, en als Olen, enige 

afdeling, sectie D, nummers 3c en 7c. 

 

Volgende bijzondere aankoopvoorwaarde, die in de akte opgenomen zal worden, 

werd overeengekomen met de nv Umicore: 

Er wordt een erfdienstbaarheid van doorgang gevestigd ten voordele van Umicore 

nv in functie van de spoortoegang tot het bedrijventerrein, zoals in roze tint 

afgebeeld op het plan in bijlage opgemaakt door provinciaal landmeter-expert 

Johan Arnauw op 4 juli 2017. Deze erfdienstbaarheid is kosteloos en garandeert te 

allen tijde de doorgang van een trein. Enkel tijdens de aanleg van het fietspad zal 

de doorgang voor een korte tijdspanne onderbroken worden. De provincie 

engageert zich om deze tijdspanne zo kort mogelijk te houden, dit in overleg met 

Umicore nv. Behoudens in geval van overmacht is parkeren van treinen binnen 

deze strook niet toegestaan. 

 

Inneming 4.28 werd gewijzigd. Eén van de eigenaars is mindervalide, en de 

fietsostrade kwam volgens het onteigeningsplan zo dicht tegen haar eigendom dat 

er langs de zuidzijde van het huis nog maar een gangpad zou resten met een 

breedte van 90 cm, waardoor de doorgang met haar rolstoel in het gedrang zou 

komen. Na onderhandelingen werd besloten ter hoogte van de nauwe doorgang aan 

de woning het fietspad te versmallen en de onteigeningsgrens op te schuiven tot op 

75 cm van het fietspad, waardoor 5 m² grond minder aangekocht moest worden. 

Op de nieuwe perceelsgrens kon dan ook een afsluiting worden geplaatst, in plaats 

van de voorziene (bredere) haag. Het nieuwe afbakeningsplan dient mee met de 

verkoopbelofte goedgekeurd te worden en zal aan de akte gehecht worden. 

 

De bodemattesten zijn blanco, met uitzondering van dat voor inneming 4.15. Ovam 

heeft evenwel via mail bevestigd dat op het betrokken perceel nooit 

risicoactiviteiten hebben plaatsgevonden en dat het kan worden overgedragen 

zonder onderzoekverplichting. 

 

De bijlagen zijn digitaal beschikbaar. 

 

Krediet is voorzien in het budget. 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 7 juni 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 schattingen; 

 

Gelet op de verkoopbeloften; 

 

Gelet op de bodemattesten; 
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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’ ‘Fietsostrade spoorlijn 15, deelproject 13, 

plannummers IN20201C’ en IN20202C’, en ‘Fietsostrade spoorlijn 15, deelproject 

14, plannummers IN20204C en IN20206D’: 

 

 - Innemingen 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.10, 4.11, 4.20, 4.24 en 4.25, 

ten kadaster gekend als Olen, enige afdeling, sectie C, nummers 8/deel, 

10d/deel, 55c/deel, 11d/deel, 11/02e/deel, 20b/deel, 21a/deel, 34r/deel, 

34v/deel en 43k2/deel, en als Olen, enige afdeling, sectie D, nummers 3c/deel 

en 7c/deel, samen 6.008 m² groot en eigendom van de nv Umicore, in erfpacht 

gegeven aan de vzw Kempens Landschap, tegen de prijs van 34.245,51 EUR, 

alle vergoedingen inbegrepen. Van dit bedrag wordt 30.156,65 EUR betaald 

aan de nv Umicore, en 4.088,86 EUR aan de vzw Kempens Landschap. 

 

 - Innemingen 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19 en 4.27, ten 

kadaster gekend als Olen, enige afdeling, sectie C, nummers 51k/deel, 

36f/deel, 36/03e/deel, 36/04d/deel, 37p/deel, 37s/deel, 37t/deel en 

37/02b/deel, en als Olen, enige afdeling, sectie D, nummer 6n/deel, samen 

2.873 m² groot en eigendom van de nv Umicore, tegen de prijs van 

16.354,98 EUR, alle vergoedingen inbegrepen. 

 

 - Inneming 4.28, ten kadaster gekend als Olen, enige afdeling, sectie D, nummer 

6/02l/deel, 48 m² groot en eigendom van de consorten De Busser, tegen de 

prijs van 23.370,88 EUR, alle vergoedingen inbegrepen, en dit volgens het 

afbakeningsplan van 22 mei 2018 van provinciaal landmeter-expert Johan 

Arnauw, dat aldus een wijziging aanbrengt aan het onteigeningsplan 

‘Fietsostrade spoorlijn 15, deelproject 4, plannummer IN20210F’ 

 

 - Innemingen 13.1, 13.7, 13.8, 13.15 en 14.9, ten kadaster gekend als Mol, 

1ste afdeling, sectie G, nummers 407f/deel, 437d/deel, 436b/deel en 654b/deel, 

en als Balen, 1ste afdeling, sectie A, nummer 1422c/deel, samen 1.344 m² 

groot en eigendom van de vzw Natuurpunt Beheer, tegen de prijs van 

3.257,20 EUR, alle vergoedingen inbegrepen; dit onder de opschortende 

voorwaarde van het verkrijgen door Natuurpunt Beheer van de toelating van de 

Vlaamse overheid voor de verkoop ervan. 

 

 - Inneming 13.2, ten kadaster gekend als Mol, 1ste afdeling, sectie G, nummer 

410e/deel, 149 m² groot en eigendom van de consorten Goots-Vantilt, tegen 

de prijs van 1.661,14 EUR, alle vergoedingen inbegrepen. 

 

 - Inneming 14.23, ten kadaster gekend als Balen, 1ste afdeling, sectie A, 

nummer 1198d/deel, 220 m² groot en eigendom van de consorten 

Oeyen/Pauwels/Smeets, tegen de prijs van 8.081,24 EUR, alle vergoedingen 

inbegrepen. 
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Artikel 2: 

De provincieraad keurt volgende bijzondere voorwaarde goed: 

Er wordt een erfdienstbaarheid van doorgang gevestigd ten voordele van Umicore 

nv in functie van de spoortoegang tot het bedrijventerrein, zoals in roze tint 

afgebeeld op het plan in bijlage opgemaakt door provinciaal landmeter-expert 

Johan Arnauw op 4 juli 2017. Deze erfdienstbaarheid is kosteloos en garandeert te 

allen tijde de doorgang van een trein. Enkel tijdens de aanleg van het fietspad zal 

de doorgang voor een korte tijdspanne onderbroken worden. De provincie 

engageert zich om deze tijdspanne zo kort mogelijk te houden, dit in overleg met 

Umicore nv. Behoudens in geval van overmacht is parkeren van treinen binnen 

deze strook niet toegestaan. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar nog tussenkomsten over? Geen. 
 

 

Nr. 4/15 van de agenda 

 

Vastgoed. Fietsostrade Herentals-Balen. 

Fase 2. Deelproject 8 te Geel (cluster 2). 

Definitief onteigeningsbesluit met onteigeningsplan. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

In vergadering van 22 februari 2018 keurde de provincieraad het voorlopig 

onteigeningsbesluit met onteigeningsplan goed voor fase 2 van de aanleg van de 

fietsostrade Herentals-Balen, deelproject 8 te Geel (cluster 2). 

 

Er werd een openbaar onderzoek georganiseerd van 9 april 2018 tot en met 8 mei 

2018. Er werden geen bezwaarschriften ontvangen. 

Het onteigeningsplan en het onteigeningsbesluit kunnen dus definitief goedgekeurd 

worden. 

 

Het openbaar nut en de noodzaak van de onteigening zijn verantwoord om 

volgende redenen (in de nieuwe onteigeningsprocedure moet de hoogdringendheid 

niet langer verantwoord worden): 

 

Het openbaar nut: 

 

De aanleg van fietsostrades is Vlaams beleid dat werd verankerd in onder meer het 

Mobiliteitsdecreet. Dit decreet voorziet subsidies voor de aanleg van deze 

fietsostrades. Ook de provincies kunnen hiervan gebruik maken. 

De provincie Antwerpen heeft de aanleg van deze fietsostrades opgenomen in haar 

beleid door middel van het Bestuursakkoord 2013-2018. 

 

De fileproblematiek in Vlaanderen, zowel op het hoofdwegennet als op het 

onderliggend wegennet, kan niet meer alleen opgelost worden door de aanleg van 

nieuwe autowegeninfrastructuur en door investeringen in meer en beter openbaar 

vervoer. De fileproblematiek laat zich het meest voelen in het metropolitaan 

kerngebied maar spreidt zich ook uit tot de rand van dit gebied en omvat daarmee 

zowat de volledige provincie Antwerpen. Fietsostrades bieden een snel en 

comfortabel alternatief voor het woon-werkverkeer met een gemiddelde afstand 

van 15 tot 25 km. Ze vormen een belangrijk onderdeel in de aanpak van de 
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verkeersproblematiek (beleidsnota Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare 

Werken 2014-2019), zowel op het gebied van congestie als van verkeersveiligheid. 

Een goed uitgebouwd fietsostradenetwerk gecombineerd met de nieuwe 

technologieën in elektrische fietsen vergroot het aantal potentiële gebruikers en de 

afstand die gebruikers kunnen afleggen. Door de hoogwaardige kwaliteit van de 

fietsostrade is een verplaatsing met de fiets vaak sneller dan met de wagen. 

 

De verkeersproblematiek heeft een impact op de algemene levenskwaliteit en 

leefbaarheid in Vlaanderen en al zijn regio’s. Ondanks de relatief kleine afstanden 

zijn regio’s onbereikbaar binnen aanvaardbare reistijden. De capaciteit op het 

dichte wegennet is onvoldoende om aan de huidige vervoersvraag met de wagen te 

voldoen. Het openbaar vervoersaanbod in de randregio’s van het metropolitaan 

kerngebied is minder uitgebouwd dan in de kernsteden en hun regio’s. Een 

beperkter aanbod met een lage frequentie kan mensen niet overtuigen om zich te 

verplaatsen met het openbaar vervoer. Het promoten en faciliteren van de fiets als 

volwaardig vervoersmiddel past volledig in de klimaatdoelstellingen die Vlaanderen, 

de provincie Antwerpen en de lokale overheden formuleerden in hun 

klimaatplannen. Het bevorderen van het fietsverkeer - zeker het woon-werkverkeer 

- leidt bovendien tot een vermindering van de uitstoot van fijnstof. Investeringen in 

fietsinfrastructuur zijn minder duur dan investeringen in wegeninfrastructuur en 

hebben bovendien een groot terugverdieneffect op lange termijn. 

 

De grote vervoersvraag met de wagen verhoogt het ongevalsrisico voor iedereen 

die zich met de wagen verplaatst. De belangrijkste doodsoorzaak bij de categorie 

18- tot 25-jarigen is het gemotoriseerd verkeer. Met alle inspanningen rond 

sensibilisatie en investeringen in een vergevingsgezind wegennet slaagt men er in 

Vlaanderen niet in om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. 

Fietsostrades geven fietsers een eigen ruimte met aangepaste infrastructuur zoals 

tunnels en bruggen zodat de kruisingen met een hoog ongevalsrisico vermeden 

kunnen worden. 

 

Fietsen is bovendien een vorm van actieve mobiliteit met grote baten op het gebied 

van gezondheid. In een meer en meer sedimentaire samenleving winnen chronische 

gezondheidsproblemen door het gebrek aan beweging meer en meer terrein. 

Onderzoek toont aan dat de fietsende pendelaar minder ziek is, minder gevoelig 

voor stressgerelateerde gezondheidsproblemen zoals depressie en burn-out. Door 

de fysieke activiteit is er minder kans op een verhoogde bloeddruk en de daarbij 

horende hart- en vaatziekten. Onderzoek van Vito toonde aan dat elke in 

fietsostrades geïnvesteerde EUR zich 2 tot 14 keer terugverdient in gezondheid. 

Enerzijds door het voorkomen van vroegtijdig overlijden en anderzijds door het 

toevoegen van gezonde levensjaren. 

 

Fietsers blijken ook de lokale economie een boost te geven. Een fietsende klant 

richt zich eerder tot de winkels in de buurt en dit meerdere malen per week in 

tegenstelling tot de winkelende automobilist die graag een ruime parking voor een 

grootwarenhuis verkiest en gaat voor de aankoop van grotere hoeveelheden. 

 

Het bevorderen van het fietsverkeer en de realisatie van het Bovenlokaal 

Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF); meer bepaald de fietsostrade/hoofdroute 

langs spoorlijn 15 (Herentals-Balen) die een rechtstreekse, conflictarme, 

grotendeels autovrije directe verbinding maakt tussen Geel en Mol en verder 

richting Herentals enerzijds en richting Balen anderzijds. 
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Het BFF werd in juni 2001 goedgekeurd door de Vlaamse regering. Het BFF is 

opgenomen in het richtinggevend gedeelte van het Ruimtelijk Structuurplan 

Provincie Antwerpen bij de herziening in 2011. Deze herziening werd goedgekeurd 

door de provincieraad op 27 januari 2011 en door de Vlaamse minister van 

Ruimtelijke Ordening op 4 mei 2011. 

De selectie van de fietsostrade als hoofdroute en noodzaak van de realisatie werd 

ook verankerd in de mobiliteitsplannen van de gemeenten Geel en Mol, conform 

verklaard op respectievelijk 15 december 2011 en 19 april 2012. 

De hoofdroute langs spoorlijn 15 (Herentals-Balen) is een van de routes met de 

hoogste potenties aan gebruikers gezien: 

 - de aanwezigheid van talrijke scholen en arbeidsplaatsen in Herentals, Olen, 

Geel en Mol; 

 - het ontbreken van volwaardige, veilige, rechtlijnige en comfortabele fietspaden 

tussen bovenvermelde centra. 

Deze routes zullen bij uitstek een alternatief kunnen bieden voor een vlotte 

mobiliteit en betere leefbaarheid voor de omgeving. 

Van deze route zijn al een aantal gedeelten gerealiseerd (bestaande infrastructuur). 

De (belangrijke) “missing links” worden o.a. met de realisatie van dit deelproject 8 

ingevuld. 

 

De noodzaak: 

 

Door het traject van de fietsostrade langs de spoorlijn te leggen, is gekozen voor 

het “minst schadelijke” traject, waarbij de minste verwervingen van particulieren 

dienen te gebeuren. Het grootste deel van de innemingen zal immers verlopen via 

overeenkomst (bezettingscontract) met de NMBS. 

In de mate van het mogelijke wordt geprobeerd om zoveel mogelijk percelen 

minnelijk te verwerven. Uit ervaring bij de aanleg van de fietsostrades langs 

spoorlijn 12 (Antwerpen-Essen) en langs spoorlijn 25-27 (Antwerpen-Mechelen) 

blijkt dat dit niet altijd lukt en dat onteigening nodig is.  

Enkel de gronden die absoluut noodzakelijk zijn voor de aanleg van het fietspad 

zullen worden onteigend. 

De verschillende alternatieven werden vooraf grondig onderzocht. Tijdens de 

gemeentelijke begeleidingscommissie (GBC) van 26 september 2012 werd gekozen 

voor het tracé langs noordzijde van de spoorweg. Alle mogelijke tracékeuzes 

werden onderzocht en afgewogen in de gecombineerde start/projectnota waarna 

deze werd voorgelegd aan en goedgekeurd door de Provinciale Auditcommissie 

(PAC) op 22 november 2012. Deze nota werd samengevat om te resulteren in 

huidige door de provincieraad goed te keuren projectnota (deel 2: fietstracé) bij de 

onteigeningsplannen. 

 

De deputatie stelt de provincieraad voor de voorgelegde onteigeningsplannen, de 

projectnota’s en de bijlagen, alsook de opgegeven motivatie ter verantwoording 

van het openbaar nut en de noodzaak van de onteigening definitief goed te keuren. 

 

De bijlagen zijn digitaal beschikbaar. 

 

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 8 februari 2018. Het 

dossier is digitaal beschikbaar. 
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De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op het ontwerp voor de aanleg van een fietsostrade langs spoorlijn 15 tussen 

Herentals en Balen; 

 

Overwegende dat voor het realiseren van de fietsostrade grondverwervingen nodig 

zijn; 

 

Gelet op het voorgelegde onteigeningsplan; 

 

Gelet op de voorgelegde projectnota’s en bijlage (plan der werken); 

 

Gelet op de motivatie ter verantwoording van het openbaar nut en de noodzaak van 

de onteigening; 

 

Gelet op het Vlaams onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 betreffende 

onteigening voor het algemeen nut, en meer bepaald artikelen 6, 1° en 7; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 2017 tot uitvoering 

van het Vlaams onteigeningsdecreet van 24 februari 2017; 

 

Gelet op de bepalingen van het Provinciedecreet van 9 december 2005, en meer 

bepaald artikelen 2 en 42, §1; 

 

Gelet op het bestuursakkoord 2013-2018 van de deputatie; 

 

Gelet op het verslag van het openbaar onderzoek; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Het onteigeningsplan IN202.01.E van 26 april 2017 van landmeter-expert Luc 

Bielen met precad nummer 13374/10454 voor deelproject 8 van fase 2 voor de 

aanleg van de fietsostrade Herentals-Balen wordt definitief goedgekeurd. 

 

Artikel 2: 

De projectnota met bijlage (plan der werken) wordt definitief goedgekeurd. 

 

Artikel 3: 

Goedkeuring wordt gehecht aan de motivatie ter verantwoording van het openbaar 

nut en de noodzaak van de onteigening: 

 

 - Het openbaar nut: 

  Het Mobiliteitsdecreet Vlaanderen kent de opdracht voor het aanleggen van 

fietsostrades toe aan de provincies. De aanleg van de fietsostrade Herentals-

Balen werd opgenomen in het bestuursakkoord 2012-2019 van de deputatie. 

 

  De fileproblematiek in Vlaanderen, zowel op het hoofdwegennet als op het 

onderliggend wegennet, kan niet meer alleen opgelost worden door de aanleg 

van nieuwe autowegeninfrastructuur en door investeringen in meer en beter 

openbaar vervoer. De fileproblematiek laat zich het meest voelen in het 

metropolitaan kerngebied maar spreidt zich ook uit tot de rand van dit gebied en 
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omvat daarmee zowat de volledige provincie Antwerpen. Fietsostrades bieden 

een snel en comfortabel alternatief voor het woon-werkverkeer met een 

gemiddelde afstand van 15 tot 25 km. Ze vormen een belangrijk onderdeel in de 

aanpak van de verkeersproblematiek (beleidsnota Vlaams minister voor 

Mobiliteit en Openbare Werken 2014-2019), zowel op het gebied van congestie 

als van verkeersveiligheid. Een goed uitgebouwd fietsostradenetwerk 

gecombineerd met de nieuwe technologieën in elektrische fietsen vergroot het 

aantal potentiële gebruikers en de afstand die gebruikers kunnen afleggen. Door 

de hoogwaardige kwaliteit van de fietsostrade is een verplaatsing met de fiets 

vaak sneller dan met de wagen. 

 

  De verkeersproblematiek heeft een impact op de algemene levenskwaliteit en 

leefbaarheid in Vlaanderen en al zijn regio’s. Ondanks de relatief kleine 

afstanden zijn regio’s onbereikbaar binnen aanvaardbare reistijden. De capaciteit 

op het dichte wegennet is onvoldoende om aan de huidige vervoersvraag met de 

wagen te voldoen. Het openbaar vervoersaanbod in de randregio’s van het 

metropolitaan kerngebied is minder uitgebouwd dan in de kernsteden en hun 

regio’s. Een beperkter aanbod met een lage frequentie kan mensen niet 

overtuigen om zich te verplaatsen met het openbaar vervoer. Het promoten en 

faciliteren van de fiets als volwaardig vervoersmiddel past volledig in de 

klimaatdoelstellingen die Vlaanderen, de provincie Antwerpen en de lokale 

overheden formuleerden in hun klimaatplannen. Het bevorderen van het 

fietsverkeer - zeker het woon-werkverkeer - leidt bovendien tot een 

vermindering van de uitstoot van fijnstof. Investeringen in fietsinfrastructuur zijn 

minder duur dan investeringen in wegeninfrastructuur en hebben bovendien een 

groot terugverdieneffect op lange termijn. 

 

  De grote vervoersvraag met de wagen verhoogt het ongevalsrisico voor iedereen 

die zich met de wagen verplaatst. De belangrijkste doodsoorzaak bij de categorie 

18- tot 25-jarigen is het gemotoriseerd verkeer. Met alle inspanningen rond 

sensibilisatie en investeringen in een vergevingsgezind wegennet slaagt men er 

in Vlaanderen niet in om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. 

Fietsostrades geven fietsers een eigen ruimte met aangepaste infrastructuur 

zoals tunnels en bruggen zodat de kruisingen met een hoog ongevalsrisico 

vermeden kunnen worden. 

 

  Fietsen is bovendien een vorm van actieve mobiliteit met grote baten op het 

gebied van gezondheid. In een meer en meer sedimentaire samenleving winnen 

chronische gezondheidsproblemen door het gebrek aan beweging meer en meer 

terrein. Onderzoek toont aan dat de fietsende pendelaar minder ziek is, minder 

gevoelig voor stressgerelateerde gezondheidsproblemen zoals depressie en 

burn-out. Door de fysieke activiteit is er minder kans op een verhoogde 

bloeddruk en de daarbij horende hart- en vaatziekten. Onderzoek van Vito 

toonde aan dat elke in fietsostrades geïnvesteerde EUR zich 2 tot 14 keer 

terugverdient in gezondheid. Enerzijds door het voorkomen van vroegtijdig 

overlijden en anderzijds door het toevoegen van gezonde levensjaren. 

 

  Fietsers blijken ook de lokale economie een boost te geven. Een fietsende klant 

richt zich eerder tot de winkels in de buurt en dit meerdere malen per week in 

tegenstelling tot de winkelende automobilist die graag een ruime parking voor 

een grootwarenhuis verkiest en gaat voor de aankoop van grotere 

hoeveelheden. 
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  Het bevorderen van het fietsverkeer en de realisatie van het Bovenlokaal 

Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF); meer bepaald de fietsostrade/hoofdroute 

langs spoorlijn 15 (Herentals-Balen) die een rechtstreekse, conflictarme, 

grotendeels autovrije directe verbinding maakt tussen Geel en Mol en verder 

richting Herentals enerzijds en richting Balen anderzijds. 

  Het BFF werd in juni 2001 goedgekeurd door de Vlaamse regering. Het BFF is 

opgenomen in het richtinggevend gedeelte van het Ruimtelijk Structuurplan 

Provincie Antwerpen bij de herziening in 2011. Deze herziening werd 

goedgekeurd door de provincieraad op 27 januari 2011 en door de Vlaamse 

minister van Ruimtelijke Ordening op 4 mei 2011. 

  De selectie van de fietsostrade als hoofdroute en noodzaak van de realisatie 

werd ook verankerd in de mobiliteitsplannen van de gemeenten Geel en Mol, 

conform verklaard op respectievelijk 15 december 2011 en 19 april 2012. 

  De hoofdroute langs spoorlijn 15 (Herentals-Balen) is een van de routes met de 

hoogste potenties aan gebruikers gezien: 

 - de aanwezigheid van talrijke scholen en arbeidsplaatsen in Herentals, Olen, 

Geel en Mol; 

 - het ontbreken van volwaardige, veilige, rechtlijnige en comfortabele 

fietspaden tussen bovenvermelde centra. 

  Deze routes zullen bij uitstek een alternatief kunnen bieden voor een vlotte 

mobiliteit en betere leefbaarheid voor de omgeving. 

  Van deze route zijn al een aantal gedeelten gerealiseerd (bestaande 

infrastructuur). De (belangrijke) “missing links” worden o.a. met de realisatie 

van dit deelproject 8 ingevuld. 

 

 - De noodzaak: 

 

  Door het traject van de fietsostrade langs de spoorlijn te leggen, is gekozen voor 

het “minst schadelijke” traject, waarbij de minste verwervingen van particulieren 

dienen te gebeuren. Het grootste deel van de innemingen zal immers verlopen 

via overeenkomst (bezettingscontract) met de NMBS. 

  In de mate van het mogelijke wordt geprobeerd om zoveel mogelijk percelen 

minnelijk te verwerven. Uit ervaring bij de aanleg van de fietsostrades langs 

spoorlijn 12 (Antwerpen-Essen) en langs spoorlijn 25-27 (Antwerpen-Mechelen) 

blijkt dat dit niet altijd lukt en dat onteigening nodig is.  

  Enkel de gronden die absoluut noodzakelijk zijn voor de aanleg van het fietspad 

zullen worden onteigend. 

  De verschillende alternatieven werden vooraf grondig onderzocht. Tijdens de 

gemeentelijke begeleidingscommissie (GBC) van 26 september 2012 werd 

gekozen voor het tracé langs noordzijde van de spoorweg. Alle mogelijke 

tracékeuzes werden onderzocht en afgewogen in de gecombineerde 

start/projectnota waarna deze werd voorgelegd aan en goedgekeurd door de 

Provinciale Auditcommissie (PAC) op 22 november 2012. Deze nota werd 

samengevat om te resulteren in huidige door de provincieraad goed te keuren 

projectnota, deel 3 (tracéonderzoek fietsroute - eindrapport) bij de 

onteigeningsplannen. 

 

Artikel 4: 

De onteigenende instantie voor de te verwerven innemingen op de goedgekeurde 

onteigeningsplannen is de provincie Antwerpen. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar nog tussenkomsten over? Geen. 
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Nr. 4/16 van de agenda 

 

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

Grondaankoop. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

In het kader van de aanleg van een fietsostrade tussen Herentals en Balen wordt 

heden aan uw raad een nieuw dossier voorgelegd betreffende deelgebied 6 te Geel. 

 

Het dossier handelt over innemingen 6.13 t/m 6.16, in totaal 1.337 m². De 

innemingen zijn gelegen in agrarisch gebied. De verkoopbelofte werd bekomen 

tegen de schattingsprijs (3,50 EUR/m²) verhoogd met de 

wederbeleggingsvergoeding en wachtintrest en een vergoeding voor 

waardevermindering van het restant. Als voorwaarde bedingt de verkoper dat hij 

met landbouwvoertuigen over de fietsostrade mag rijden, zowel van de kant van de 

Larumsebrugweg als van de kant Rauwelkoven om zijn eigendom te bereiken. 

De bodemattesten zijn blanco. 

 

De bijlagen zijn digitaal beschikbaar. 

 

Krediet is voorzien in het budget. 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 14 juni 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op het onteigeningsplan nummer 6/2 voor de aanleg van de fietsostrade 

Herentals-Balen op het grondgebied van Geel, definitief goedgekeurd door de 

provincieraad op 28 september 2017; 

 

Overwegende dat de eigenaar van innemingen 13 t/m 16 bereid is tot de minnelijke 

verkoop van zijn eigendom tegen de schattingsprijs, vermeerderd met 

wederbeleggingsvergoeding en wachtintrest, en een vergoeding voor 

waardevermindering; 

 

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 verwerving geschiedt voor openbaar nut, wordt machtiging 

verleend tot de aankoop van de hiernavolgende innemingen betreffende het 

onteigeningsplan 6/2 voor de aanleg van de fietsotrade Herentals-Balen op het 

grondgebied van Geel: 

 

- aankoop van innemingen 13, 14, 15 en 16: 1.337 m² grond, eigendom van Hans 

Neyens, tegen de prijs van 10.604,15 EUR, alle vergoedingen inbegrepen 
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Artikel 2: 

De verkoper van innemingen 13 t/m 16 mag de fietsostrade berijden met 

landbouwvoertuigen teneinde zijn eigendom te kunnen bereiken, zowel aan de kant 

van de Larumsebrugweg als aan de kant Rauwelkoven. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar nog tussenkomsten over? Geen. 
 

 

Nr. 4/17 van de agenda 

 

Vastgoed. Geel en Mol - Fietsostrade Herentals-Balen – 

deelproject Geel 10. Grondaankoop. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

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

goedkeuring aan de 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 langsheen deze spoorlijn. 

 

De oorspronkelijke eigenares van inneming 10.4 overleed helaas in de loop van het 

dossier. Thans werd een verkoopbelofte bekomen voor inneming 10.4 van de 

nieuwe eigenaar, zijnde mevrouw Elke Vandael. Concreet zal aangekocht worden: 

179m² uit het perceel ten kadaster gekend Geel, 1ste afdeling, sectie H, 

nummer 189A, tegen de totale som van 784,30EUR, alle vergoedingen inbegrepen. 

 

Voormeld perceel werd in pacht gegeven aan de heer Marcel Dams. Voor de 

realisatie van de fietsostrade is echter een ongestoord genot van het goed 

onontbeerlijk. Van de heer Dams werd dan ook een pachtverbrekingsovereenkomst 

bekomen tegen een vergoeding van 187,95EUR. 

 

Het bodemattest is blanco. 

 

De bijlagen zijn digitaal beschikbaar. 

 

Krediet is voorzien in het budget van 2018. 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 14 juni 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de schatting; 

 

Gelet op het bodemattest; 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 



PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 

 148 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

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

machtiging verleend tot aankoop voor de aanleg van de fietsostrade Herentals-

Balen, deelproject 10, jegens Elke Vandael, van 179m² uit het perceel ten kadaster 

gekend Geel, 1ste afdeling, sectie H, nummer 189A, tegen de totale som van 

784,30 EUR, alle vergoedingen inbegrepen, zoals aangeduid als inneming 10.4 op 

het onteigeningsplan nummer IN20201C van landmeter-expert Stijn Van 

Maelsaeke, met precadnummer 13008-10262. 

 

Artikel 2: 

Teneinde een ongestoord genot van het goed te bekomen wordt machtiging 

verleend tot het verbreken van de pacht op voormeld goed met Marcel Dams, tegen 

een vergoeding van 187,95 EUR. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar nog tussenkomsten over? Geen. 
 

 

Nr. 4/18 van de agenda 

 

Vastgoed. Geel en Mol. Fietsostrade Herentals-Balen - fase 2 – 

deelprojecten 9, 11 en 12. Definitief onteigeningsbesluit 

met onteigeningsplan. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

In vergadering van 22 februari 2018 keurde de provincieraad het voorlopig 

onteigeningsbesluit met onteigeningsplan goed voor fase 2 van de aanleg van de 

fietsostrade Herentals-Balen, deelprojecten 9, 11 en 12 te Geel en Mol. 

 

Er werd een openbaar onderzoek georganiseerd van 9 april 2018 tot en met 8 mei 

2018. Er werden geen bezwaarschriften ontvangen. 

Het onteigeningsbesluit met onteigeningsplan kan dus definitief goedgekeurd 

worden. 

 

Het openbaar nut en de noodzaak van de onteigening zijn verantwoord om 

volgende redenen: 

 

Het openbaar nut: 

 

De aanleg van fietsostrades is Vlaams beleid dat werd verankerd in onder meer het 

Mobiliteitsdecreet. Dit decreet voorziet subsidies voor de aanleg van deze 

fietsostrades. Ook de provincies kunnen hiervan gebruik maken. 

De provincie Antwerpen heeft de aanleg van deze fietsostrades opgenomen in haar 

beleid door middel van het Bestuursakkoord 2013-2018. 

 

De fileproblematiek in Vlaanderen, zowel op het hoofdwegennet als op het 

onderliggend wegennet, kan niet meer alleen opgelost worden door de aanleg van 

nieuwe autowegeninfrastructuur en door investeringen in meer en beter openbaar 

vervoer. De fileproblematiek laat zich het meest voelen in het metropolitaan 

kerngebied maar spreidt zich ook uit tot de rand van dit gebied en omvat daarmee 

zowat de volledige provincie Antwerpen. Fietsostrades bieden een snel en 

comfortabel alternatief voor het woon-werkverkeer met een gemiddelde afstand 
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van 15 tot 25 km. Ze vormen een belangrijk onderdeel in de aanpak van de 

verkeersproblematiek (beleidsnota Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare 

Werken 2014-2019), zowel op het gebied van congestie als van verkeersveiligheid. 

Een goed uitgebouwd fietsostradenetwerk gecombineerd met de nieuwe 

technologieën in elektrische fietsen vergroot het aantal potentiële gebruikers en de 

afstand die gebruikers kunnen afleggen. Door de hoogwaardige kwaliteit van de 

fietsostrade is een verplaatsing met de fiets vaak sneller dan met de wagen. 

 

De verkeersproblematiek heeft een impact op de algemene levenskwaliteit en 

leefbaarheid in Vlaanderen en al zijn regio’s. Ondanks de relatief kleine afstanden 

zijn regio’s onbereikbaar binnen aanvaardbare reistijden. De capaciteit op het 

dichte wegennet is onvoldoende om aan de huidige vervoersvraag met de wagen te 

voldoen. Het openbaar vervoersaanbod in de randregio’s van het metropolitaan 

kerngebied is minder uitgebouwd dan in de kernsteden en hun regio’s. Een 

beperkter aanbod met een lage frequentie kan mensen niet overtuigen om zich te 

verplaatsen met het openbaar vervoer. Het promoten en faciliteren van de fiets als 

volwaardig vervoersmiddel past volledig in de klimaatdoelstellingen die Vlaanderen, 

de provincie Antwerpen en de lokale overheden formuleerden in hun 

klimaatplannen. Het bevorderen van het fietsverkeer - zeker het woon-werkverkeer 

- leidt bovendien tot een vermindering van de uitstoot van fijnstof. Investeringen in 

fietsinfrastructuur zijn minder duur dan investeringen in wegeninfrastructuur en 

hebben bovendien een groot terugverdieneffect op lange termijn. 

 

De grote vervoersvraag met de wagen verhoogt het ongevalsrisico voor iedereen 

die zich met de wagen verplaatst. De belangrijkste doodsoorzaak bij de categorie 

18- tot 25-jarigen is het gemotoriseerd verkeer. Met alle inspanningen rond 

sensibilisatie en investeringen in een vergevingsgezind wegennet slaagt men er in 

Vlaanderen niet in om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. 

Fietsostrades geven fietsers een eigen ruimte met aangepaste infrastructuur zoals 

tunnels en bruggen zodat de kruisingen met een hoog ongevalsrisico vermeden 

kunnen worden. 

 

Fietsen is bovendien een vorm van actieve mobiliteit met grote baten op het gebied 

van gezondheid. In een meer en meer sedimentaire samenleving winnen chronische 

gezondheidsproblemen door het gebrek aan beweging meer en meer terrein. 

Onderzoek toont aan dat de fietsende pendelaar minder ziek is, minder gevoelig 

voor stressgerelateerde gezondheidsproblemen zoals depressie en burn-out. Door 

de fysieke activiteit is er minder kans op een verhoogde bloeddruk en de daarbij 

horende hart- en vaatziekten. Onderzoek van Vito toonde aan dat elke in 

fietsostrades geïnvesteerde EUR zich 2 tot 14 keer terugverdient in gezondheid. 

Enerzijds door het voorkomen van vroegtijdig overlijden en anderzijds door het 

toevoegen van gezonde levensjaren. 

 

Fietsers blijken ook de lokale economie een boost te geven. Een fietsende klant 

richt zich eerder tot de winkels in de buurt en dit meerdere malen per week in 

tegenstelling tot de winkelende automobilist die graag een ruime parking voor een 

grootwarenhuis verkiest en gaat voor de aankoop van grotere hoeveelheden. 

 

Het bevorderen van het fietsverkeer en de realisatie van het Bovenlokaal 

Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF); meer bepaald de fietsostrade/hoofdroute 

langs spoorlijn 15 (Herentals-Balen) die een rechtstreekse, conflictarme, 

grotendeels autovrije directe verbinding maakt tussen Geel en Mol en verder 

richting Herentals enerzijds en richting Balen anderzijds. 
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Het BFF werd in juni 2001 goedgekeurd door de Vlaamse regering. Het BFF is 

opgenomen in het richtinggevend gedeelte van het Ruimtelijk Structuurplan 

Provincie Antwerpen bij de herziening in 2011. Deze herziening werd goedgekeurd 

door de provincieraad op 27 januari 2011 en door de Vlaamse minister van 

Ruimtelijke Ordening op 4 mei 2011. 

De selectie van de fietsostrade als hoofdroute en noodzaak van de realisatie werd 

ook verankerd in de mobiliteitsplannen van de gemeenten Geel en Mol, conform 

verklaard op respectievelijk 15 december 2011 en 19 april 2012. 

De hoofdroute langs spoorlijn 15 (Herentals-Balen) is een van de routes met de 

hoogste potenties aan gebruikers gezien: 

 - de aanwezigheid van talrijke scholen en arbeidsplaatsen in Herentals, Olen, 

Geel en Mol; 

 - het ontbreken van volwaardige, veilige, rechtlijnige en comfortabele fietspaden 

tussen bovenvermelde centra. 

Deze routes zullen bij uitstek een alternatief kunnen bieden voor een vlotte 

mobiliteit en betere leefbaarheid voor de omgeving. 

Van deze route zijn al een aantal gedeelten gerealiseerd (bestaande infrastructuur). 

De (belangrijke) “missing links” worden o.a. met de realisatie van dit deelproject 8 

ingevuld. 

 

De noodzaak: 

 

Door het traject van de fietsostrade langs de spoorlijn te leggen, is gekozen voor 

het “minst schadelijke” traject, waarbij de minste verwervingen van particulieren 

dienen te gebeuren. Het grootste deel van de innemingen zal immers verlopen via 

overeenkomst (bezettingscontract) met de NMBS. 

In de mate van het mogelijke wordt geprobeerd om zoveel mogelijk percelen 

minnelijk te verwerven. Uit ervaring bij de aanleg van de fietsostrades langs 

spoorlijn 12 (Antwerpen-Essen) en langs spoorlijn 25-27 (Antwerpen-Mechelen) 

blijkt dat dit niet altijd lukt en dat onteigening nodig is. 

 

Enkel de gronden die absoluut noodzakelijk zijn voor de aanleg van het fietspad 

zullen worden onteigend. 

De verschillende alternatieven werden vooraf grondig onderzocht. Tijdens de 

gemeentelijke begeleidingscommissie (GBC) van 26 september 2012 werd gekozen 

voor het tracé langs noordzijde van de spoorweg. Alle mogelijke tracékeuzes 

werden onderzocht en afgewogen in de gecombineerde start/projectnota waarna 

deze werd voorgelegd aan en goedgekeurd door de Provinciale Auditcommissie 

(PAC) op 22 november 2012. Deze nota werd samengevat om te resulteren in 

huidige door de provincieraad goed te keuren projectnota (deel 2: fietstracé) bij de 

onteigeningsplannen. 

 

De deputatie stelt de provincieraad voor de voorgelegde onteigeningsplannen, de 

projectnota’s en de bijlagen, alsook de opgegeven motivatie ter verantwoording 

van het openbaar nut en de noodzaak van de onteigening definitief goed te keuren. 

 

De bijlagen zijn digitaal beschikbaar. 

 

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 7 juni 2018.  
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De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op het ontwerp voor de aanleg van een fietsostrade langs spoorlijn 15 tussen 

Herentals en Balen; 

 

Overwegende dat voor het realiseren van de fietsostrade grondverwervingen nodig 

zijn; 

 

Gelet op de voorgelegde onteigeningsplannen; 

 

Gelet op de voorgelegde projectnota’s en bijlage (plan der werken); 

 

Gelet op de motivatie ter verantwoording van het openbaar nut en de noodzaak van 

de onteigening; 

 

Gelet op het Vlaams onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 betreffende 

onteigening voor het algemeen nut, en meer bepaald artikelen 6, 1° en 7; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 2017 tot uitvoering 

van het Vlaams onteigeningsdecreet van 24 februari 2017; 

 

Gelet op de bepalingen van het Provinciedecreet van 9 december 2005, en meer 

bepaald artikelen 2 en 42, §1; 

 

Gelet op het bestuursakkoord 2013-2018 van de deputatie; 

 

Gelet op het verslag van het openbaar onderzoek; 

 

Gelet op het feit dat er géén bezwaarschriften werden ingediend; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Volgende onteigeningsplannen worden definitief goedgekeurd: 

 Onteigeningsplan IN20201G d.d. 26 april 2017 van landmeter-expert Stijn 

van Maelsaeke met precadnummer 13376/10182 voor deelproject 9 van 

fase 2 voor de aanleg van de fietsostrade Herentals-Balen op grondgebied 

Geel 

 Onteigeningsplan IN20201I d.d. 20 september 2017 van landmeter-expert 

Stijn van Maelsaeke met precadnummer 13008/10503 voor deelproject 11 

van fase 2 voor de aanleg van de fietsostrade Herentals-Balen op 

grondgebied Geel 

 Onteigeningsplan IN20202I d.d. 20 september 2017 van landmeter-expert 

Stijn van Maelsaeke met precadnummer 13008/10504 voor deelproject 11 

van fase 2 voor de aanleg van de fietsostrade Herentals-Balen op 

grondgebied Geel 

 Onteigeningsplan IN20203I d.d. 20 september 2017 van landmeter-expert 

Stijn van Maelsaeke met precadnummer 13008/10505 voor deelproject 11 

van fase 2 voor de aanleg van de fietsostrade Herentals-Balen op 

grondgebied Geel 

 Onteigeningsplan IN20204I d.d. 20 september 2017 van landmeter-expert 

Stijn van Maelsaeke met precadnummer 13008/10506 voor deelproject 11 
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van fase 2 voor de aanleg van de fietsostrade Herentals-Balen op 

grondgebied Geel 

 Onteigeningsplan IN20201I d.d. 31 augustus 2017 van landmeter-expert 

Stijn van Maelsaeke met precadnummer 13008/10501 voor deelproject 12 

van fase 2 voor de aanleg van de fietsostrade Herentals-Balen op 

grondgebied Geel 

 Onteigeningsplan IN20202I d.d. 31 augustus 2017 van landmeter-expert 

Stijn van Maelsaeke met precadnummer 13433/10240 voor deelproject 12 

van fase 2 voor de aanleg van de fietsostrade Herentals-Balen op 

grondgebied Mol 

 Onteigeningsplan IN20203I d.d. 31 augustus 2017 van landmeter-expert 

Stijn van Maelsaeke met precadnummer 13433/10241 voor deelproject 12 

van fase 2 voor de aanleg van de fietsostrade Herentals-Balen op 

grondgebied Mol 

 

Artikel 2: 

De projectnota met bijlage (plan der werken) wordt definitief goedgekeurd. 

 

Artikel 3: 

Goedkeuring wordt gehecht aan de motivatie ter verantwoording van het openbaar 

nut en de noodzaak van de onteigening: 

 

 - Het openbaar nut: 

  Het Mobiliteitsdecreet Vlaanderen kent de opdracht voor het aanleggen van 

fietsostrades toe aan de provincies. De aanleg van de fietsostrade Herentals-

Balen werd opgenomen in het bestuursakkoord 2012-2019 van de deputatie. 

 

  De fileproblematiek in Vlaanderen, zowel op het hoofdwegennet als op het 

onderliggend wegennet, kan niet meer alleen opgelost worden door de aanleg 

van nieuwe autowegeninfrastructuur en door investeringen in meer en beter 

openbaar vervoer. De fileproblematiek laat zich het meest voelen in het 

metropolitaan kerngebied maar spreidt zich ook uit tot de rand van dit gebied en 

omvat daarmee zowat de volledige provincie Antwerpen. Fietsostrades bieden 

een snel en comfortabel alternatief voor het woon-werkverkeer met een 

gemiddelde afstand van 15 tot 25 km. Ze vormen een belangrijk onderdeel in de 

aanpak van de verkeersproblematiek (beleidsnota Vlaams minister voor 

Mobiliteit en Openbare Werken 2014-2019), zowel op het gebied van congestie 

als van verkeersveiligheid. Een goed uitgebouwd fietsostradenetwerk 

gecombineerd met de nieuwe technologieën in elektrische fietsen vergroot het 

aantal potentiële gebruikers en de afstand die gebruikers kunnen afleggen. Door 

de hoogwaardige kwaliteit van de fietsostrade is een verplaatsing met de fiets 

vaak sneller dan met de wagen. 

 

  De verkeersproblematiek heeft een impact op de algemene levenskwaliteit en 

leefbaarheid in Vlaanderen en al zijn regio’s. Ondanks de relatief kleine 

afstanden zijn regio’s onbereikbaar binnen aanvaardbare reistijden. De capaciteit 

op het dichte wegennet is onvoldoende om aan de huidige vervoersvraag met de 

wagen te voldoen. Het openbaar vervoersaanbod in de randregio’s van het 

metropolitaan kerngebied is minder uitgebouwd dan in de kernsteden en hun 

regio’s. Een beperkter aanbod met een lage frequentie kan mensen niet 

overtuigen om zich te verplaatsen met het openbaar vervoer. Het promoten en 

faciliteren van de fiets als volwaardig vervoersmiddel past volledig in de 

klimaatdoelstellingen die Vlaanderen, de provincie Antwerpen en de lokale 
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overheden formuleerden in hun klimaatplannen. Het bevorderen van het 

fietsverkeer - zeker het woon-werkverkeer - leidt bovendien tot een 

vermindering van de uitstoot van fijnstof. Investeringen in fietsinfrastructuur zijn 

minder duur dan investeringen in wegeninfrastructuur en hebben bovendien een 

groot terugverdieneffect op lange termijn. 

 

  De grote vervoersvraag met de wagen verhoogt het ongevalsrisico voor iedereen 

die zich met de wagen verplaatst. De belangrijkste doodsoorzaak bij de categorie 

18- tot 25-jarigen is het gemotoriseerd verkeer. Met alle inspanningen rond 

sensibilisatie en investeringen in een vergevingsgezind wegennet slaagt men er 

in Vlaanderen niet in om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. 

Fietsostrades geven fietsers een eigen ruimte met aangepaste infrastructuur 

zoals tunnels en bruggen zodat de kruisingen met een hoog ongevalsrisico 

vermeden kunnen worden. 

 

  Fietsen is bovendien een vorm van actieve mobiliteit met grote baten op het 

gebied van gezondheid. In een meer en meer sedimentaire samenleving winnen 

chronische gezondheidsproblemen door het gebrek aan beweging meer en meer 

terrein. Onderzoek toont aan dat de fietsende pendelaar minder ziek is, minder 

gevoelig voor stressgerelateerde gezondheidsproblemen zoals depressie en 

burn-out. Door de fysieke activiteit is er minder kans op een verhoogde 

bloeddruk en de daarbij horende hart- en vaatziekten. Onderzoek van Vito 

toonde aan dat elke in fietsostrades geïnvesteerde EUR zich 2 tot 14 keer 

terugverdient in gezondheid. Enerzijds door het voorkomen van vroegtijdig 

overlijden en anderzijds door het toevoegen van gezonde levensjaren. 

 

  Fietsers blijken ook de lokale economie een boost te geven. Een fietsende klant 

richt zich eerder tot de winkels in de buurt en dit meerdere malen per week in 

tegenstelling tot de winkelende automobilist die graag een ruime parking voor 

een grootwarenhuis verkiest en gaat voor de aankoop van grotere 

hoeveelheden. 

 

  Het bevorderen van het fietsverkeer en de realisatie van het Bovenlokaal 

Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF); meer bepaald de fietsostrade/hoofdroute 

langs spoorlijn 15 (Herentals-Balen) die een rechtstreekse, conflictarme, 

grotendeels autovrije directe verbinding maakt tussen Geel en Mol en verder 

richting Herentals enerzijds en richting Balen anderzijds. 

  Het BFF werd in juni 2001 goedgekeurd door de Vlaamse regering. Het BFF is 

opgenomen in het richtinggevend gedeelte van het Ruimtelijk Structuurplan 

Provincie Antwerpen bij de herziening in 2011. Deze herziening werd 

goedgekeurd door de provincieraad op 27 januari 2011 en door de Vlaamse 

minister van Ruimtelijke Ordening op 4 mei 2011. 

  De selectie van de fietsostrade als hoofdroute en noodzaak van de realisatie 

werd ook verankerd in de mobiliteitsplannen van de gemeenten Geel en Mol, 

conform verklaard op respectievelijk 15 december 2011 en 19 april 2012. 

  De hoofdroute langs spoorlijn 15 (Herentals-Balen) is een van de routes met de 

hoogste potenties aan gebruikers gezien: 

 - de aanwezigheid van talrijke scholen en arbeidsplaatsen in Herentals, Olen, 

Geel en Mol; 

 - het ontbreken van volwaardige, veilige, rechtlijnige en comfortabele 

fietspaden tussen bovenvermelde centra. 

  Deze routes zullen bij uitstek een alternatief kunnen bieden voor een vlotte 

mobiliteit en betere leefbaarheid voor de omgeving. 
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  Van deze route zijn al een aantal gedeelten gerealiseerd (bestaande 

infrastructuur). De (belangrijke) “missing links” worden o.a. met de realisatie 

van dit deelproject 8 ingevuld. 

 

 - De noodzaak: 

 

  Door het traject van de fietsostrade langs de spoorlijn te leggen, is gekozen voor 

het “minst schadelijke” traject, waarbij de minste verwervingen van particulieren 

dienen te gebeuren. Het grootste deel van de innemingen zal immers verlopen 

via overeenkomst (bezettingscontract) met de NMBS. 

  In de mate van het mogelijke wordt geprobeerd om zoveel mogelijk percelen 

minnelijk te verwerven. Uit ervaring bij de aanleg van de fietsostrades langs 

spoorlijn 12 (Antwerpen-Essen) en langs spoorlijn 25-27 (Antwerpen-Mechelen) 

blijkt dat dit niet altijd lukt en dat onteigening nodig is.  

  Enkel de gronden die absoluut noodzakelijk zijn voor de aanleg van het fietspad 

zullen worden onteigend. 

  De verschillende alternatieven werden vooraf grondig onderzocht. Tijdens de 

gemeentelijke begeleidingscommissie (GBC) van 26 september 2012 werd 

gekozen voor het tracé langs noordzijde van de spoorweg. Alle mogelijke 

tracékeuzes werden onderzocht en afgewogen in de gecombineerde 

start/projectnota waarna deze werd voorgelegd aan en goedgekeurd door de 

Provinciale Auditcommissie (PAC) op 22 november 2012. Deze nota werd 

samengevat om te resulteren in huidige door de provincieraad goed te keuren 

projectnota, deel 3 (tracéonderzoek fietsroute - eindrapport) bij de 

onteigeningsplannen. 

 

Artikel 4: 

De onteigenende instantie voor de te verwerven innemingen op de goedgekeurde 

onteigeningsplannen is de provincie Antwerpen. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

Dan leg ik de punten 4/13 tot en met 4/18 samen voor ter stemming en de stemming is 

geopend. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

55 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

55 leden hebben ja gestemd. 
 

De agendapunten 4/13, 4/14, 4/15, 4/16, 4/17 en 4/18 worden samen ter 

goedkeuring voorgelegd. Goedgekeurd met 55 stemmen ja. 
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5. Onderwijs 

 

Nr. 5/1 van de agenda 

 

Budget 2018. Subsidie Flankerend onderwijsbeleid. 

Verdeling van krediet. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

In het budget 2018 is onder machtigingskrediet 731/640 – toegestane subsidies - 

een budget beschikbaar van 140.380 EUR voor het voeren van een provinciaal 

flankerend onderwijsbeleid. 

 

De deputatie stelt voor om via budgetwijziging dit krediet als volgt te verdelen  

 

- 23.680,84 EUR naar POV voor de extra ondersteuning van een 

belangenbehartiger. Voor het tweede jaar werd beslist in de beleidsgroep 

van onze koepelorganisatie POV dat er nood is aan een extra 

beleidsondersteuner met als taak belangenbehartiging voor het provinciaal 

onderwijs. De heer Luc Coppieters werd voor deze functie voorgedragen. Hij 

volgt het beleidsoverleg op vanuit POV van het kabinet van de minister, het 

departement Onderwijs en de VLOR. Alle provincies gingen akkoord met de 

aanstelling. De loonkost wordt gedragen door alle provincies a rato van het 

aantal leerlingen in het provinciaal onderwijs per provincie. 

- 28.199,16 EUR naar APB POA voor de projectmedewerker ondersteuning 

lokale besturen. Sinds dit schooljaar zetten we intensief in op de 

ondersteuning van lokale bij het ontwikkelen van hun flankerend 

onderwijsbeleid. Deze middelen zijn nodig voor de loonkost van de 

projectmedewerker.  

- 35.000 EUR naar APB POA voor het project Techno Trailer. De voorbije jaren 

werd hiervoor een subsidie gegeven aan het RTC maar omwille van 

herkenbaarheid en profilering als provincie Antwerpen is dit project nu 

administratief ondergebracht bij het APB POA. Het bedrag is voor dit jaar 

met 10.000 EUR verhoogd omdat er een heleboel werkzaamheden 

uitgevoerd worden aan de truck en oplegger. 

 

Er blijft dan nog een saldo ter beschikking van 53.500 EUR. 

 

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 7 juni 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op het budget 2018 van de provincie Antwerpen; 

 

Gelet op het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

Goedgekeurd wordt om vanuit het budget 2018 subsidies flankerend 

onderwijsbeleid budgetverschuivingen te doen aan APB POA en POV voor het 

bedrag van respectievelijk 63.199,16 EUR en 23.680,84 EUR. Er blijft dan nog een 

saldo ter beschikking van 53.500 EUR. 
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VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

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

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

55 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

55 leden hebben ja gestemd. 
 

Goedgekeurd met 55 stemmen ja. 
 

 

VOORZITTER.- Ik stel voor de agendapunten 5/2 tot en met 5/4 met één stemming af te 

handelen. De raad stemt ermee in. 
 

Nr. 5/2 van de agenda 

 

APB Inovant. Jaarrapport en jaarrekening 2017. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Artikel 236bis §2 van het provinciedecreet bepaalt dat de raad van bestuur van een 

APB zich jaarlijks moet uitspreken over de vaststelling van de jaarrekening. 

Daarnaast werd in de beheersovereenkomst tussen de provincie Antwerpen en het 

APB onder artikel 9 opgenomen dat het APB een jaarrapport moet voorleggen.  

 

Het jaarrapport is een rapporteringdocument waarin verantwoording wordt afgelegd 

over wat het verzelfstandigd agentschap gedaan heeft het afgelopen jaar. Dit bevat 

minimaal een kwalitatief hoofdstuk, een kwantitatief hoofdstuk met de 

realisatiegraad van de indicatoren, een financieel hoofdstuk en een 

personeelshoofdstuk. 

 

Het jaarrapport en het BBC-rapport met de jaarrekening zijn digitaal toegevoegd en 

werden door de raad van bestuur goedgekeurd in vergadering van 24 mei 2018. 

 

De jaarrekening 2017 sluit af met een balanstotaal van 1.283.929,31 EUR en 

vertoont volgende kerncijfers: 

 

 resultaat kasbasis: 96.217,73 EUR 

 te verwerken resultaat: 91.504,97 EUR 

 voorgestelde bestemming van het resultaat: toe te voegen aan het resultaat 

van de vorige boekjaren. 

 

De verklaring van de bedrijfsrevisor met betrekking tot deze jaarrekening is 

afgelegd zonder voorbehoud. Het volledige verslag van de bedrijfsrevisor is 

toegevoegd als bijlage van het jaarrapport. 

 

Als digitale bijlage is tevens het deelrapport van het APB Inovant uit 

'eindrapportering budget 2016' van de provincie Antwerpen toegevoegd waarin de 

bijdrage van deze entiteit aan de provinciale beleidsacties wordt weergegeven. 

 

Daarnaast werd het geïllustreerd jaarverslag digitaal toegevoegd als onderdeel van 

het jaarrapport. 
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Dit verslag is goedgekeurd in de deputatiezitting van 14 juni 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 236bis van het provinciedecreet; 

 

Gelet op Titel 6 – Hoofdstuk 1 van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende 

de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn; 

 

Gelet op de goedkeuring van het jaarrapport en de jaarrekening 2017 door de raad 

van bestuur van het APB Inovant in vergadering van 24 mei 2018;  

 

Gelet op artikel 9 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie 

Antwerpen en het APB; 

 

Gelet op het verslag van de revisor en zijn verklaring zonder voorbehoud 

betreffende de jaarrekening; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt het jaarrapport en de jaarrekening 2017 van het autonoom 

provinciebedrijf Inovant. 

 

Artikel 2: 

Kennis wordt genomen van het deelrapport APB Inovant van de ‘eindrapportering 

budget 2017’. 

 

Artikel 3: 

Kennis wordt genomen van de beslissing van de raad van bestuur om het resultaat 

als volgt te bestemmen: het resultaat van 91.504,97 EUR te verrekenen met het 

gecumuleerde resultaat van de vorige boekjaren. 

 

 

Bijlagen: 

1. Jaarrapport 2017; 

2. Rapport over de uitvoering van het budget 2017; 

3. Geïllustreerd jaarverslag met cijfermateriaal; 

4. BBC-rapport 2017; 

5. Detail roerende investeringen; 

6. Verslag bedrijfsrevisor. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar nog tussenkomsten over? Geen. 
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Nr. 5/3 van de agenda 

 

APB Vormingscentrum. Jaarrapport en jaarrekening 2017. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Artikel 236bis &2 van het provinciedecreet bepaalt dat de raad van bestuur van een 

APB zich jaarlijks moet uitspreken over de vaststelling van de jaarrekening en deze 

vaststelling wordt binnen de 20 dagen bezorgd aan de provincieraad. De 

provincieraad keurt de jaarrekening goed aan de hand van het verslag van de 

revisor als ze juist en volledig is en een waar en getrouw beeld geeft van de 

financiële toestand van het APB. Daarnaast werd in de beheersovereenkomst 

tussen de provincie Antwerpen en het APB onder artikel 9 opgenomen dat het APB 

een jaarrapport moet voorleggen. 

 

Het jaarrapport is een rapporteringdocument waarin verantwoording wordt afgelegd 

over wat het verzelfstandigd agentschap gedaan heeft het afgelopen jaar. Dit bevat 

minimaal een kwalitatief hoofdstuk, een kwantitatief hoofdstuk met de 

realisatiegraad van de indicatoren, een financieel hoofdstuk en een 

personeelshoofdstuk. 

 

Het jaarrapport en het BBC-rapport met de jaarrekening zijn digitaal toegevoegd en 

werden door de raad van bestuur goedgekeurd in vergadering van 24 mei 2018. 

 

De jaarrekening 2017 sluit af met een balanstotaal van 3.335.881,63 EUR en 

vertoont volgende kerncijfers: 

 

1. resultaat kasbasis boekjaar: 476.991,37 EUR 

2. te verwerken resultaat: 746.602,93 EUR 

3. bestemming van het resultaat: toe te voegen aan het resultaat van de vorige 

boekjaren. 

 

De verklaring van de bedrijfsrevisor met betrekking tot deze jaarrekening is 

afgelegd zonder voorbehoud. Het volledige verslag van de bedrijfsrevisor is 

toegevoegd aan het jaarrapport. 

 

In zitting van heden wordt tevens de ‘eindrapportering budget 2017’ van de 

provincie Antwerpen aan uw raad voorgelegd. Als digitale bijlage is het deelrapport 

van het APB toegevoegd waarin de bijdrage van deze entiteit aan de provinciale 

beleidsacties wordt weergegeven. 

 

Daarnaast werden het geïllustreerd jaarverslag, het detail van de roerende 

investeringen en het rapport van het milieumanagementsysteem (MMS) digitaal 

toegevoegd als onderdeel van het jaarrapport. 

 

Dit verslag is goedgekeurd in deputatiezitting van 14 juni 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 236bis van het provinciedecreet; 
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Gelet op Titel 6 – Hoofdstuk 1 van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende 

de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn; 

 

Gelet op de goedkeuring van het jaarrapport en de jaarrekening 2017 door de raad 

van bestuur van het APB Vormingscentrum in vergadering van 24 mei 2018; 

 

Gelet op artikel 9 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie 

Antwerpen en het APB; 

 

Gelet op het verslag van de revisor en zijn verklaring zonder voorbehoud 

betreffende de jaarrekening; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt het jaarrapport en de jaarrekening 2017 van het autonoom 

provinciebedrijf Vormingscentrum. 

 

Artikel 2: 

Kennis wordt genomen van het deelrapport APB Vormingscentrum van de 

‘eindrapportering budget 2017’. 

 

Artikel 3: 

Kennis wordt genomen van de beslissing van de raad van bestuur om het resultaat 

als volgt te bestemmen: 746.602,93 EUR toe te voegen aan het gecumuleerd 

resultaat vorige boekjaren van het APB. 

 

 

Bijlagen: 

1. Jaarrapport 2017 met het rapport over de uitvoering van het budget 2017, 

het BBC-rapport 2017 en detail roerende investeringen; 

2. Verslag bedrijfsrevisor; 

3. Rapporten milieumanagementsysteem (MMS). 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar nog tussenkomsten over? Geen. 
 

 

Nr. 5/4 van de agenda 

 

APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen. 

Jaarrapport en jaarrekening 2017. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Artikel 236bis &2 van het provinciedecreet bepaalt dat de raad van bestuur van een 

APB zich jaarlijks moet uitspreken over de vaststelling van de jaarrekening en deze 

vaststelling wordt binnen de 20 dagen bezorgd aan de provincieraad. De 

provincieraad keurt de jaarrekening goed aan de hand van het verslag van de 

revisor als ze juist en volledig is en een waar en getrouw beeld geeft van de 

financiële toestand van het APB. Daarnaast werd in de beheersovereenkomst 
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tussen de provincie Antwerpen en het APB onder artikel 9 opgenomen dat het APB 

een jaarrapport moet voorleggen. 

 

Het jaarrapport is een rapporteringdocument waarin verantwoording wordt afgelegd 

over wat het verzelfstandigd agentschap gedaan heeft het afgelopen jaar. Dit bevat 

minimaal een kwalitatief hoofdstuk, een kwantitatief hoofdstuk met de 

realisatiegraad van de indicatoren, een financieel hoofdstuk en een 

personeelshoofdstuk. 

 

Het jaarrapport en het BBC-rapport met de jaarrekening zijn digitaal toegevoegd en 

werden door de raad van bestuur goedgekeurd in vergadering van 24 mei 2018. 

 

De jaarrekening 2017 sluit af met een balanstotaal van 14.976.574,19 EUR en een 

te verwerken resultaat van -166.902,52 EUR. Het resultaat op kasbasis bedroeg 

515.550,37 EUR. 

 

De raad van bestuur zal dit resultaat als volgt bestemmen: te onttrekken aan de 

reserves. 

 

De verklaring van de bedrijfsrevisor met betrekking tot deze jaarrekening is 

afgelegd zonder voorbehoud. Het volledige verslag van de bedrijfsrevisor is 

toegevoegd aan het jaarrapport. 

 

In zitting van heden wordt tevens de ‘eindrapportering budget 2017’ van de 

provincie Antwerpen aan uw raad voorgelegd. Als digitale bijlage is het deelrapport 

van het APB toegevoegd waarin de bijdrage van deze entiteit aan de provinciale 

beleidsacties wordt weergegeven. 

 

Daarnaast werden het geïllustreerd jaarverslag, het detail van de roerende 

investeringen en het rapport van het milieumanagementsysteem (MMS) digitaal 

toegevoegd als onderdeel van het jaarrapport. 

 

Dit verslag is goedgekeurd in deputatiezitting van 7 juni 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 236bis van het provinciedecreet; 

 

Gelet op Titel 6 – Hoofdstuk 1 van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende 

de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn; 

 

Gelet op de goedkeuring van het jaarrapport en de jaarrekening 2017 door de raad 

van bestuur van het APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen in vergadering van 

24 mei 2018; 

 

Gelet op artikel 9 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie 

Antwerpen en het APB; 

 

Gelet op het verslag van de revisor en zijn verklaring zonder voorbehoud 

betreffende de jaarrekening; 
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Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt het jaarrapport en de jaarrekening 2017 van het autonoom 

provinciebedrijf Provinciaal Onderwijs Antwerpen. 

 

Artikel 2: 

Kennis wordt genomen van het deelrapport APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen 

van de ‘eindrapportering budget 2017’. 

 

Artikel 3: 

Kennis wordt genomen van de beslissing van de raad van bestuur om het resultaat 

als volgt te bestemmen: het resultaat van -166.902,52 EUR te onttrekken aan de 

reserves. 

 

 

Bijlagen: 

1. Jaarrapport 2017 met het rapport over de uitvoering van het budget 2017, 

het BBC-rapport 2017 en detail roerende investeringen 

2. Verslag bedrijfsrevisor 

3. Rapporten milieumanagementsysteem (MMS) 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

Dan leg ik de punten 5/2 tot en met 5/4 samen voor ter stemming en de stemming is 

geopend. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

55 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

51 leden hebben ja gestemd; 

 4 leden hebben zich onthouden. 
 

De agendapunten 5/2, 5/3 en 5/4 worden samen ter goedkeuring voorgelegd. 

Goedgekeurd met 51 stemmen ja, bij 4 onthoudingen. 
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7. Recreatie en toerisme 

 

VOORZITTER.- Ik stel voor de agendapunten 7/1 tot en met 7/6 met één stemming af te 

handelen. De raad stemt ermee in. 
 

Nr. 7/1 van de agenda 

 

APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer. 

Jaarrapport en jaarrekening 2017. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Artikel 236bis &2 van het provinciedecreet bepaalt dat de raad van bestuur van een 

APB zich jaarlijks moet uitspreken over de vaststelling van de jaarrekening en deze 

vaststelling wordt binnen de 20 dagen bezorgd aan de provincieraad. De 

provincieraad keurt de jaarrekening goed aan de hand van het verslag van de 

revisor als ze juist en volledig is en een waar en getrouw beeld geeft van de 

financiële toestand van het APB. Daarnaast werd in de beheersovereenkomst 

tussen de provincie Antwerpen en het APB onder artikel 9 opgenomen dat het APB 

een jaarrapport moet voorleggen.  

 

Het jaarrapport is een rapporteringdocument waarin verantwoording wordt afgelegd 

over wat het verzelfstandigd agentschap gedaan heeft het afgelopen jaar. Dit bevat 

minimaal een kwalitatief hoofdstuk, een kwantitatief hoofdstuk met de 

realisatiegraad van de indicatoren, een financieel hoofdstuk en een 

personeelshoofdstuk.  

 

Het jaarrapport en het BBC-rapport met de jaarrekening zijn digitaal toegevoegd en 

werden door de raad van bestuur goedgekeurd in vergadering van 24 mei 2018. 

 

De jaarrekening 2017 sluit af met een balanstotaal van 6.330.314,14 EUR en een 

te verwerken resultaat van -4.410,72 EUR. Het resultaat op kasbasis bedroeg 

2.797.406,94 EUR. 

 

De raad van bestuur zal dit resultaat als volgt bestemmen: -4.410,72 EUR te 

verrekenen met het gecumuleerde resultaat van de vorige boekjaren. 

 

De verklaring van de bedrijfsrevisor met betrekking tot deze jaarrekening is 

afgelegd zonder voorbehoud. Het volledige verslag van de bedrijfsrevisor is 

toegevoegd aan het jaarrapport.  

 

In zitting van heden wordt tevens de ‘eindrapportering budget 2017’ van de 

provincie Antwerpen aan uw raad voorgelegd. Als digitale bijlage is het deelrapport 

van het APB toegevoegd waarin de bijdrage van deze entiteit aan de provinciale 

beleidsacties wordt weergegeven. 

 

Daarnaast werden het geïllustreerd jaarverslag, het detail van de roerende 

investeringen en het rapport van het milieumanagementsysteem (MMS) digitaal 

toegevoegd als onderdeel van het jaarrapport. 

 

Dit verslag is goedgekeurd in deputatiezitting van 7 juni 2018. 
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De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 236bis van het provinciedecreet; 

 

Gelet op Titel 6 – Hoofdstuk 1 van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende 

de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn; 

 

Gelet op de goedkeuring van het jaarrapport en de jaarrekening 2017 door de raad 

van bestuur van het APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer in vergadering 

van 24 mei 2018; 

 

Gelet op artikel 9 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie 

Antwerpen en het APB; 

 

Gelet op het verslag van de revisor en zijn verklaring zonder voorbehoud 

betreffende de jaarrekening; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt het jaarrapport en de jaarrekening 2017 van het autonoom 

provinciebedrijf Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer.  

 

Artikel 2: 

Kennis wordt genomen van het deelrapport APB Provinciaal Recreatiedomein 

Zilvermeer van de ‘eindrapportering budget 2017’. 

 

Artikel 3: 

Kennis wordt genomen van de beslissing van de raad van bestuur om het resultaat 

als volgt te bestemmen: het resultaat van -4.410,72 EUR te verrekenen met het 

gecumuleerde resultaat van de vorige boekjaren. 

 

 

Bijlagen: 

1. Jaarrapport 2017 

2. Rapport over de uitvoering van het budget 2017 

3. Geïllustreerd jaarverslag met cijfermateriaal  

4. BBC-rapport 2017 

5. Detail roerende investeringen 

6. Verslag bedrijfsrevisor 

7. Rapport milieumanagementsysteem (MMS) 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar nog tussenkomsten over? Geen. 
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Nr. 7/2 van de agenda 

 

APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre. 

Jaarrapport en jaarrekening 2017. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Artikel 236bis &2 van het provinciedecreet bepaalt dat de raad van bestuur van een 

APB zich jaarlijks moet uitspreken over de vaststelling van de jaarrekening en deze 

vaststelling wordt binnen de 20 dagen bezorgd aan de provincieraad. De 

provincieraad keurt de jaarrekening goed aan de hand van het verslag van de 

revisor als ze juist en volledig is en een waar en getrouw beeld geeft van de 

financiële toestand van het APB. Daarnaast werd in de beheersovereenkomst 

tussen de provincie Antwerpen en het APB onder artikel 9 opgenomen dat het APB 

een jaarrapport moet voorleggen.  

 

Het jaarrapport is een rapporteringdocument waarin verantwoording wordt afgelegd 

over wat het verzelfstandigd agentschap gedaan heeft het afgelopen jaar. Dit bevat 

minimaal een kwalitatief hoofdstuk, een kwantitatief hoofdstuk met de 

realisatiegraad van de indicatoren, een financieel hoofdstuk en een 

personeelshoofdstuk.  

 

Het jaarrapport en het BBC-rapport met de jaarrekening zijn digitaal toegevoegd en 

werden door de raad van bestuur goedgekeurd in vergadering van 24 mei 2018. 

 

De jaarrekening 2017 sluit af met een balanstotaal van 1.476.639,51 EUR en een 

te verwerken resultaat van -194.187,70 EUR. Het resultaat op kasbasis bedroeg 

507.045,61 EUR. 

 

De raad van bestuur zal dit resultaat als volgt bestemmen: -194.187,70 EUR te 

verrekenen met het gecumuleerde resultaat van de vorige boekjaren. 

 

De verklaring van de bedrijfsrevisor met betrekking tot deze jaarrekening is 

afgelegd zonder voorbehoud. Het volledige verslag van de bedrijfsrevisor is 

toegevoegd aan het jaarrapport.  

 

In zitting van heden wordt tevens de ‘eindrapportering budget 2017’ van de 

provincie Antwerpen aan uw raad voorgelegd. Als digitale bijlage is het deelrapport 

van het APB toegevoegd waarin de bijdrage van deze entiteit aan de provinciale 

beleidsacties wordt weergegeven. 

 

Daarnaast werden het detail van de roerende investeringen en het rapport van het 

milieumanagementsysteem (MMS) digitaal toegevoegd als onderdeel van het 

jaarrapport. 

 

Dit verslag is goedgekeurd in deputatiezitting van 7 juni 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 236bis van het provinciedecreet; 

 

Gelet op Titel 6 – Hoofdstuk 1 van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende 

de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn; 
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Gelet op de goedkeuring van het jaarrapport en de jaarrekening 2017 door de raad 

van bestuur van het APB Provinciaal recreatiedomein De Schorre in vergadering van 

24 mei 2018; 

 

Gelet op artikel 9 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie 

Antwerpen en het APB; 

 

Gelet op het verslag van de revisor en zijn verklaring zonder voorbehoud 

betreffende de jaarrekening; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt het jaarrapport en de jaarrekening 2017 van het autonoom 

provinciebedrijf Provinciaal Recreatiedomein De Schorre.  

 

Artikel 2: 

Kennis wordt genomen van het deelrapport APB Provinciaal Recreatiedomein De 

Schorre van de ‘eindrapportering budget 2017’. 

 

Artikel 3: 

Kennis wordt genomen van de beslissing van de raad van bestuur om het resultaat 

als volgt te bestemmen: het resultaat van -194.187,70 EUR te verrekenen met het 

gecumuleerde resultaat van de vorige boekjaren. 

 

 

Bijlagen: 

1. Jaarrapport 2017 

2. Rapport over de uitvoering van het budget 2017 

3. BBC-rapport 2017 

4. Detail roerende investeringen 

5. Verslag bedrijfsrevisor 

6. Rapport milieumanagementsysteem (MMS) 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar nog tussenkomsten over? Geen. 
 

 

Nr. 7/3 van de agenda 

 

APB Sport. Jaarrapport en jaarrekening 2017. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Artikel 236bis &2 van het provinciedecreet bepaalt dat de raad van bestuur van een 

APB zich jaarlijks moet uitspreken over de vaststelling van de jaarrekening en deze 

vaststelling wordt binnen de 20 dagen bezorgd aan de provincieraad. De 

provincieraad keurt de jaarrekening goed aan de hand van het verslag van de 

revisor als ze juist en volledig is en een waar en getrouw beeld geeft van de 

financiële toestand van het APB. Daarnaast werd in de beheersovereenkomst 

tussen de provincie Antwerpen en het APB onder artikel 9 opgenomen dat het APB 

een jaarrapport moet voorleggen.  
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Het jaarrapport is een rapporteringdocument waarin verantwoording wordt afgelegd 

over wat het verzelfstandigd agentschap gedaan heeft het afgelopen jaar. Dit bevat 

minimaal een kwalitatief hoofdstuk, een kwantitatief hoofdstuk met de 

realisatiegraad van de indicatoren, een financieel hoofdstuk en een 

personeelshoofdstuk.  

 

Het jaarrapport en het BBC-rapport met de jaarrekening zijn digitaal toegevoegd en 

werden door de raad van bestuur goedgekeurd in vergadering van 16 april 2018. 

 

De jaarrekening 2017 sluit af met een balanstotaal van 2.457.674,10 EUR en een 

te verwerken resultaat van -925.025,59 EUR. Het resultaat op kasbasis bedroeg -

711.672,79 EUR. 

 

Sinds 1 januari 2018 is het APB Sport in vereffening. Het laatste werkingsjaar van 

het APB Sport stond in het teken van het correct afhandelen van de lopende 

dossiers en van het kwaliteitsvol overdragen van dossiers naar Sport Vlaanderen.  

In 2017 werd, via provincieraadsbesluit d.d. 23 maart 2017, 500.000 EUR in 

mindering gebracht van de dotatie van het APB Sport en toegevoegd aan de dotatie 

van EVAP PSRC De Nekker.  

In het voorgelegde resultaat zit een onttrekking aan de bestemde reserves 

‘bovenlokale gymhallen’ vervat ten bedrage van 585.000 EUR. In het kader van de 

overdracht naar Vlaanderen werden de resterende subsidiebedragen voor 

bovenlokale gymhallen vervroegd uitbetaald aan de verschillende dossiers. De 

subsidieovereenkomsten worden verder opgevolgd door Sport Vlaanderen.  

 

De raad van bestuur zal dit resultaat als volgt bestemmen: -925.025,59 EUR te 

verrekenen met het gecumuleerde resultaat van de vorige boekjaren 

 

De verklaring van de bedrijfsrevisor met betrekking tot deze jaarrekening is 

afgelegd zonder voorbehoud. Het volledige verslag van de bedrijfsrevisor is 

toegevoegd aan het jaarrapport.  

 

In zitting van heden wordt tevens de ‘eindrapportering budget 2017’ van de 

provincie Antwerpen aan uw raad voorgelegd. Als digitale bijlage is het deelrapport 

van het APB toegevoegd waarin de bijdrage van deze entiteit aan de provinciale 

beleidsacties wordt weergegeven. 

 

Daarnaast werden het geïllustreerd jaarverslag, het detail van de roerende 

investeringen en het rapport van het milieumanagementsysteem (MMS) digitaal 

toegevoegd als onderdeel van het jaarrapport. 

 

Dit verslag is goedgekeurd in deputatiezitting van 7 juni 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 236bis van het provinciedecreet; 

 

Gelet op Titel 6 – Hoofdstuk 1 van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende 

de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn; 

 

Gelet op de goedkeuring van het jaarrapport en de jaarrekening 2017 door de raad 

van bestuur van het APB Sport in vergadering van 16 april 2018; 
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Gelet op artikel 9 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie 

Antwerpen en het APB; 

 

Gelet op het verslag van de revisor en zijn verklaring zonder voorbehoud 

betreffende de jaarrekening; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt het jaarrapport en de jaarrekening 2017 van het autonoom 

provinciebedrijf Sport. 

 

Artikel 2: 

Kennis wordt genomen van het deelrapport APB Sport van de ‘eindrapportering 

budget 2017’. 

 

Artikel 3: 

Kennis wordt genomen van de beslissing van de raad van bestuur om het resultaat 

als volgt te bestemmen: het resultaat van -925.025,59 EUR te verrekenen met het 

gecumuleerde resultaat van de vorige boekjaren. 

 

Bijlagen: 

1. Jaarrapport 2017 

2. Rapport over de uitvoering van het budget 2017 

3. Geïllustreerd jaarverslag met cijfermateriaal  

4. BBC-rapport 2017 

5. Detail roerende investeringen 

6. Verslag bedrijfsrevisor 

7. Rapport milieumanagementsysteem (MMS) 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar nog tussenkomsten over? Geen. 
 

 

Nr. 7/4 van de agenda 

 

APB Toerisme Provincie Antwerpen. 

Jaarrapport en jaarverslag 2017. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Artikel 236bis &2 van het provinciedecreet bepaalt dat de raad van bestuur van een 

APB zich jaarlijks moet uitspreken over de vaststelling van de jaarrekening en deze 

vaststelling wordt binnen de 20 dagen bezorgd aan de provincieraad. De 

provincieraad keurt de jaarrekening goed aan de hand van het verslag van de 

revisor als ze juist en volledig is en een waar en getrouw beeld geeft van de 

financiële toestand van het APB. Daarnaast werd in de beheersovereenkomst 

tussen de provincie Antwerpen en het APB onder artikel 9 opgenomen dat het APB 

een jaarrapport moet voorleggen.  

 

Het jaarrapport is een rapporteringdocument waarin verantwoording wordt afgelegd 

over wat het verzelfstandigd agentschap gedaan heeft het afgelopen jaar. Dit bevat 

minimaal een kwalitatief hoofdstuk, een kwantitatief hoofdstuk met de 
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realisatiegraad van de indicatoren, een financieel hoofdstuk en een 

personeelshoofdstuk.  

 

Het jaarrapport en het BBC-rapport met de jaarrekening zijn digitaal toegevoegd en 

werden door de raad van bestuur goedgekeurd in vergadering van 17 april 2018. 

 

De jaarrekening 2017 sluit af met een balanstotaal van 1.888.685,29 EUR en een 

te verwerken resultaat van 61.361,05 EUR. Het resultaat op kasbasis bedroeg 

1.274.072,83 EUR. 

 

De raad van bestuur zal dit resultaat als volgt bestemmen: 61.361,05 EUR te 

verrekenen met het gecumuleerde resultaat van de vorige boekjaren. 

 

De verklaring van de bedrijfsrevisor met betrekking tot deze jaarrekening is 

afgelegd zonder voorbehoud. Het volledige verslag van de bedrijfsrevisor is 

toegevoegd aan het jaarrapport.  

 

In zitting van heden wordt tevens de ‘eindrapportering budget 2017’ van de 

provincie Antwerpen aan uw raad voorgelegd. Als digitale bijlage is het deelrapport 

van het APB toegevoegd waarin de bijdrage van deze entiteit aan de provinciale 

beleidsacties wordt weergegeven. 

 

Daarnaast werden het detail van de roerende investeringen en het rapport van het 

milieumanagementsysteem (MMS) digitaal toegevoegd als onderdeel van het 

jaarrapport. 

 

Dit verslag is goedgekeurd in deputatiezitting van 7 juni 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 236bis van het provinciedecreet; 

 

Gelet op Titel 6 – Hoofdstuk 1 van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende 

de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn; 

 

Gelet op de goedkeuring van het jaarrapport en de jaarrekening 2017 door de raad 

van bestuur van het APB Toerisme Provincie Antwerpen in vergadering van 17 april 

2018; 

 

Gelet op artikel 9 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie 

Antwerpen en het APB; 

 

Gelet op het verslag van de revisor en zijn verklaring zonder voorbehoud 

betreffende de jaarrekening; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt het jaarrapport en de jaarrekening 2017 van het autonoom 

provinciebedrijf Toerisme Provincie Antwerpen. 
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Artikel 2: 

Kennis wordt genomen van het deelrapport APB Toerisme Provincie Antwerpen van 

de ‘eindrapportering budget 2017’. 

 

Artikel 3: 

Kennis wordt genomen van de beslissing van de raad van bestuur om het resultaat 

als volgt te bestemmen: het resultaat van 61.361,05 EUR te verrekenen met het 

gecumuleerde resultaat van de vorige boekjaren. 

 

 

Bijlagen: 

1. Jaarrapport 2017 

2. Rapport over de uitvoering van het budget 2017 

3. BBC-rapport 2017 

4. Detail roerende investeringen 

5. Verslag bedrijfsrevisor 

6. Rapport milieumanagementsysteem (MMS) 
 
 

VOORZITTER.- Zijn daar nog tussenkomsten over? Geen. 
 
 

Nr. 7/5 van de agenda 
 

EVAP Arboretum Kalmthout vzw. 

Jaarrapport en jaarrekening 2017. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 
 

Met het EVAP Arboretum Kalmthout vzw werd een samenwerkingsovereenkomst 

afgesloten waarin onder artikel 9 werd vastgelegd dat het EVAP een jaarrapport 

moet voorleggen aan de provincieraad.  

 

Het jaarrapport is een rapporteringdocument waarin verantwoording wordt afgelegd 

over wat het verzelfstandigd agentschap gedaan heeft het afgelopen jaar. Dit bevat 

minimaal een kwalitatief hoofdstuk, een kwantitatief hoofdstuk met de 

realisatiegraad van de indicatoren, een financieel hoofdstuk en een 

personeelshoofdstuk.  

 

Het jaarrapport, het BBC-rapport en de klassieke balans en resultatenrekening zijn 

digitaal toegevoegd en werden door de algemene vergadering goedgekeurd in 

vergadering van 23 april 2018. 

 

De jaarrekening 2017 sluit af met een balanstotaal van 949.442,26 EUR en een te 

verwerken resultaat van 139.067,63 EUR.  

 

De algemene vergadering zal dit resultaat als volgt bestemmen: 139.067,63 EUR te 

verrekenen met het gecumuleerde resultaat van de vorige boekjaren. 

 

De verklaring van de bedrijfsrevisor en de commissarissen met betrekking tot deze 

jaarrekening is afgelegd zonder voorbehoud. Het volledige verslag van de 

bedrijfsrevisor is toegevoegd aan het jaarrapport. 

 

In zitting van heden wordt tevens de ‘eindrapportering budget 2017’ van de 

provincie Antwerpen aan uw raad voorgelegd. Als digitale bijlage is het deelrapport 
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van het EVAP toegevoegd waarin de bijdrage van deze entiteit aan de provinciale 

beleidsacties wordt weergegeven. 
 

Daarnaast werden het detail van de roerende investeringen en het rapport van het 

milieumanagementsysteem (MMS) digitaal toegevoegd als onderdeel van het 

jaarrapport. 
 

Dit verslag is goedgekeurd in deputatiezitting van 7 juni 2018. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 

Gelet op artikel 9 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie 

Antwerpen en het EVAP Arboretum Kalmthout vzw; 
 

Gelet op Titel 6 – Hoofdstuk 1 van het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende 

de beleids- en beheercyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn; 
 

Gelet op de goedkeuring van het jaarrapport en de jaarrekening 2017 door de 

algemene vergadering van het EVAP Arboretum Kalmthout vzw in vergadering van 

23 april 2018; 
 

Gelet op het verslag van de revisor en de commissarissen en hun verklaring zonder 

voorbehoud betreffende de jaarrekening; 
 

Op voorstel van de deputatie, 
 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt het jaarrapport en de jaarrekening 2017 van het EVAP 

Arboretum Kalmthout vzw. 
 

Artikel 2: 

Kennis wordt genomen van het deelrapport EVAP Arboretum Kalmthout vzw van de 

‘eindrapportering budget 2017’. 
 

Artikel 3: 

Kennis wordt genomen van de beslissing van de algemene vergadering om het 

resultaat als volgt te bestemmen: het resultaat van 139.067,63 EUR te verrekenen 

met het gecumuleerde resultaat van de vorige boekjaren. 
 
 

Bijlagen: 

1. Jaarrapport 2017 

2. Rapport over de uitvoering van het budget 2017 

3. BBC-rapport 2017 

4. Klassieke balans en resultatenrekening  

5. Detail roerende investeringen 

6. Verslag bedrijfsrevisor 

7. Rapport milieumanagementsysteem (MMS) 
 

 

VOORZITTER.- Zijn daar nog tussenkomsten over? Geen. 
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Nr. 7/6 van de agenda 

 

EVAP Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker vzw. 

Jaarrapport en jaarrekening 2017. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Met het EVAP Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker vzw werd een 

samenwerkingsovereenkomst afgesloten waarin onder artikel 9 werd vastgelegd dat 

het EVAP een jaarrapport moet voorleggen aan de provincieraad.  

 

Het jaarrapport is een rapporteringdocument waarin verantwoording wordt afgelegd 

over wat het verzelfstandigd agentschap gedaan heeft het afgelopen jaar. Dit bevat 

minimaal een kwalitatief hoofdstuk, een kwantitatief hoofdstuk met de 

realisatiegraad van de indicatoren, een financieel hoofdstuk en een 

personeelshoofdstuk.  

 

Het jaarrapport, het BBC-rapport en de klassieke balans en resultatenrekening zijn 

digitaal toegevoegd en werden door de algemene vergadering goedgekeurd in 

vergadering van 18 mei 2018. 

 

De jaarrekening 2017 sluit af met een balanstotaal van 936.362,30 EUR en een te 

verwerken resultaat van 435.337,81 EUR.  

 

De algemene vergadering zal dit resultaat als volgt bestemmen: 435.337,81 EUR te 

verrekenen met het gecumuleerde resultaat van de vorige boekjaren. 

 

De verklaring van de bedrijfsrevisor en de commissarissen met betrekking tot deze 

jaarrekening is afgelegd zonder voorbehoud. Het volledige verslag van de 

bedrijfsrevisor is toegevoegd aan het jaarrapport. 

  

In zitting van heden wordt tevens de ‘eindrapportering budget 2017’ van de 

provincie Antwerpen aan uw raad voorgelegd. Als digitale bijlage is het deelrapport 

van het EVAP toegevoegd waarin de bijdrage van deze entiteit aan de provinciale 

beleidsacties wordt weergegeven. 

 

Daarnaast werden het geïllustreerd jaarverslag, het detail van de roerende 

investeringen en het rapport van het milieumanagementsysteem (MMS) digitaal 

toegevoegd als onderdeel van het jaarrapport. 

 

Dit verslag is goedgekeurd in deputatiezitting van 7 juni 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 9 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie 

Antwerpen en het EVAP Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker vzw; 

 

Gelet op Titel 6 – Hoofdstuk 1 van het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende 

de beleids- en beheercyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn; 

 

Gelet op de goedkeuring van het jaarrapport en de jaarrekening 2017 door de 

algemene vergadering van het EVAP Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De 

Nekker vzw in vergadering van 18 mei 2018; 
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Gelet op het verslag van de revisor en de commissarissen en hun verklaring zonder 

voorbehoud betreffende de jaarrekening; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt het jaarrapport en de jaarrekening 2017 van het EVAP 

Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker vzw. 

 

Artikel 2: 

Kennis wordt genomen van het deelrapport EVAP Provinciaal Sport- en 

Recreatiecentrum De Nekker vzw van de ‘eindrapportering budget 2017’. 

 

Artikel 3: 

Kennis wordt genomen van de beslissing van de algemene vergadering om het 

resultaat als volgt te bestemmen: het resultaat van 435.337,81 EUR te verrekenen 

met het gecumuleerde resultaat van de vorige boekjaren. 

 

 

Bijlagen: 

1. Jaarrapport 2017 

2. Rapport over de uitvoering van het budget 2017 

3. Geïllustreerd jaarverslag met cijfermateriaal  

4. BBC-rapport 2017 

5. Klassieke balans en resultatenrekening  

6. Detail roerende investeringen 

7. Verslag bedrijfsrevisor 

8. Rapport milieumanagementsysteem (MMS) 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

Dan leg ik de punten 7/1 tot en met 7/6 samen voor ter stemming en de stemming is 

geopend. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

55 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

51 leden hebben ja gestemd; 

 4 leden hebben zich onthouden. 
 

De agendapunten 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5 en 7/6 worden samen ter goedkeuring 

voorgelegd. Goedgekeurd met 51 stemmen ja, bij 4 onthoudingen. 
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8. Personeel, organisatieontwikkeling en veiligheid 

 

Nr. 8/1 van de agenda 

 

APB Cultuurhuis De Warande. Jaarrapport en jaarrekening 2017. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Artikel 236bis §2 van het provinciedecreet bepaalt dat de raad van bestuur van een 

APB zich jaarlijks moet uitspreken over de vaststelling van de jaarrekening en deze 

vaststelling wordt binnen de 20 dagen bezorgd aan de provincieraad. De 

provincieraad keurt de jaarrekening goed aan de hand van het verslag van de 

revisor als ze juist en volledig is en een waar en getrouw beeld geeft van de 

financiële toestand van het APB. Daarnaast werd in de beheersovereenkomst 

tussen de provincie Antwerpen en het APB onder artikel 9 opgenomen dat het APB 

een jaarrapport moet voorleggen. 

 

Het jaarrapport is een rapporteringdocument waarin verantwoording wordt afgelegd 

over wat het verzelfstandigd agentschap gedaan heeft het afgelopen jaar. Dit bevat 

minimaal een kwalitatief hoofdstuk, een kwantitatief hoofdstuk met de 

realisatiegraad van de indicatoren, een financieel hoofdstuk en een 

personeelshoofdstuk. 

 

Het jaarrapport en het BBC-rapport met de jaarrekening zijn digitaal toegevoegd. 

Het jaarrapport werd door de raad van bestuur goedgekeurd in vergadering van 

19 juni 2018, Het BBC Rapport met jaarrekening werd goedgekeurd door de raad 

van bestuur in vergadering van 15 mei 2018. 

 

De jaarrekening 2017 sluit af met een balanstotaal van 1.845.388,49 EUR en een 

te verwerken tekort van 120.089,93 EUR. Het resultaat op kasbasis bedroeg 

850.989,12 EUR. 

 

De raad van bestuur zal dit resultaat als volgt bestemmen: 120.098,93 EUR over te 

dragen tekort van het boekjaar te verrekenen met het gecumuleerde resultaat van 

de vorige boekjaren. 

 

De verklaring van de bedrijfsrevisor met betrekking tot deze jaarrekening is 

afgelegd zonder voorbehoud. Het volledige verslag van de bedrijfsrevisor is 

toegevoegd aan het jaarrapport. 

 

In zitting van heden wordt tevens de ‘eindrapportering budget 2017’ van de 

provincie Antwerpen aan uw raad voorgelegd. Als digitale bijlage is het deelrapport 

van het APB toegevoegd waarin de bijdrage van deze entiteit aan de provinciale 

beleidsacties wordt weergegeven. 

 

Daarnaast werden het geïllustreerd jaarverslag en het detail van de roerende 

investeringen digitaal toegevoegd als onderdeel van het jaarrapport. 

 

Dit verslag is goedgekeurd in deputatiezitting van 7 juni 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 236bis van het provinciedecreet; 
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Gelet op Titel 6 – Hoofdstuk 1 van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende 

de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn; 

 

Gelet op de goedkeuring van het jaarrapport 2017 en de jaarrekening 2017 door de 

raad van bestuur van het APB Cultuurhuis de Warande in respectievelijk de 

vergadering van 19 juni 2018 en de vergadering van 15 mei 2018; 

 

Gelet op artikel 9 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie 

Antwerpen en het APB; 

 

Gelet op het verslag van de revisor en zijn verklaring zonder voorbehoud 

betreffende de jaarrekening; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt het jaarrapport en de jaarrekening 2017 van het autonoom 

provinciebedrijf Cultuurhuis de Warande. 

 

Artikel 2: 

Kennis wordt genomen van het deelrapport APB Cultuurhuis de Warande van de 

‘eindrapportering budget 2017’. 

 

Artikel 3: 

Kennis wordt genomen van de beslissing van de raad van bestuur om het resultaat 

als volgt te bestemmen: het tekort van 120.089,93 EUR te verrekenen met het 

gecumuleerde resultaat van de vorige boekjaren. 

 

 

Bijlagen: 

1. Jaarrapport 2017 

2. Rapport over de uitvoering van het budget 2017 

3. BBC-rapport 2017 

4. Detail roerende investeringen 

5. Verslag bedrijfsrevisor 

 

 

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. 

55 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

51 leden hebben ja gestemd; 

 4 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 51 stemmen ja, bij 4 onthoudingen. 
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Nr. 8/2 van de agenda 

 

APB Campus Vesta. Jaarrapport en jaarrekening 2017. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Artikel 236bis§2 van het provinciedecreet bepaalt dat de raad van bestuur van een 

APB zich jaarlijks moet uitspreken over de vaststelling van de jaarrekening en deze 

vaststelling wordt binnen de 20 dagen bezorgd aan de provincieraad. De 

provincieraad keurt de jaarrekening goed aan de hand van het verslag van de 

revisor als ze juist en volledig is en een waar en getrouw beeld geeft van de 

financiële toestand van het APB. Daarnaast werd in de beheersovereenkomst 

tussen de provincie Antwerpen en het APB onder artikel 9 opgenomen dat het APB 

een jaarrapport moet voorleggen.  

 

Het jaarrapport is een rapporteringdocument waarin verantwoording wordt afgelegd 

over wat het verzelfstandigd agentschap gedaan heeft het afgelopen jaar. Dit bevat 

minimaal een kwalitatief hoofdstuk, een kwantitatief hoofdstuk met de 

realisatiegraad van de indicatoren, een financieel hoofdstuk en een 

personeelshoofdstuk.  

 

Het jaarrapport en het BBC-rapport met de jaarrekening zijn digitaal toegevoegd en 

werden door de raad van bestuur goedgekeurd in vergadering van 25 april 2018.  

 

De jaarrekening 2017 sluit af met een balanstotaal van 13.107.230,14 EUR en een 

te verwerken resultaat van 1.543.177,52 EUR. Het resultaat op kasbasis bedroeg 

1.468.738,93 EUR. 

 

De raad van bestuur heeft dit resultaat als volgt bestemd: 1.543.177,52 EUR te 

verrekenen met het gecumuleerde resultaat van de vorige boekjaren. 

 

De raad van bestuur besliste om volgende bestemde fondsen aan te leggen: 

 

- Reservefonds masterplan: 1.543.177,52 EUR 

 

De verklaring van de bedrijfsrevisor met betrekking tot deze jaarrekening is 

afgelegd zonder voorbehoud. Het volledige verslag van de bedrijfsrevisor is 

toegevoegd aan het jaarrapport.  

 

In zitting van heden wordt tevens de ‘eindrapportering budget 2017’ van de 

provincie Antwerpen aan uw raad voorgelegd. Als digitale bijlage is het deelrapport 

van het APB toegevoegd waarin de bijdrage van deze entiteit aan de provinciale 

beleidsacties wordt weergegeven. 

 

Daarnaast werden het geïllustreerd jaarverslag, het detail van de roerende 

investeringen en het rapport van het milieumanagementsysteem (MMS) digitaal 

toegevoegd als onderdeel van het jaarrapport. 

 

Dit verslag is goedgekeurd in deputatiezitting van 14 juni 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 236bis van het provinciedecreet; 
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Gelet op Titel 6 – Hoofdstuk 1 van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende 

de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn; 

 

Gelet op de goedkeuring van het jaarrapport en de jaarrekening 2017 door de raad 

van bestuur van het APB Campus Vesta in vergadering van 24 mei 2018; 

 

Gelet op artikel 9 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie 

Antwerpen en het APB; 

 

Gelet op het verslag van de revisor en zijn verklaring zonder voorbehoud 

betreffende de jaarrekening; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt het jaarrapport en de jaarrekening 2017 van het autonoom 

provinciebedrijf Campus Vesta. 

 

Artikel 2: 

Kennis wordt genomen van het deelrapport APB Campus Vesta van de 

‘eindrapportering budget 2017’. 

 

Artikel 3: 

Kennis wordt genomen van de beslissing van de raad van bestuur om het resultaat 

als volgt te bestemmen: het resultaat van 1.543.177,52 EUR te verrekenen met het 

gecumuleerde resultaat van de vorige boekjaren. 

 

Artikel 4: 

Kennis wordt genomen van de beslissing van de raad van bestuur om volgende 

bestemde fondsen aan te leggen: 

- 1.543.177,52 EUR  

 

 

Bijlagen: 

1. Jaarrapport 2017; 

2. Rapport over de uitvoering van het budget 2017; 

3. Geïllustreerd jaarverslag met cijfermateriaal; 

4. BBC-rapport 2017; 

5. Detail roerende investeringen; 

6. Verslag bedrijfsrevisor; 

7. Rapport milieumanagementsysteem (MMS). 

 

 

VOORZITTER.- De heer Kerremans heeft het woord. 
 

De heer KERREMANS.- Gisteren was het raad van bestuur. Ik wil gedeputeerde De Haes 

daar nog eens over aanspreken. Het was nogal een boeiend debat in de raad van bestuur. 

Blijkt dat Campus Vesta met enkele belangrijke problemen worstelt. Men vindt de juiste 

leidinggevende personen niet bij de politieopleiding, en hetzelfde probleem dreigt bij de 
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brandweeropleiding. Dat is naar ons aanvoelen, van de raad van bestuur, een probleem van 

verloning, de mogelijkheden op dat vlak.  

Er is een geweldige toename geweest van de verplichte opleidingen van de 

brandweeropleiding. Dat heeft de organisatie verrast. We waren ervan op de hoogte, maar 

het is toch wel heel heftig. Daardoor zijn er wat organisatorische problemen. 

Groeiproblemen noem ik het in ieder geval. In de raad van bestuur hadden we toch het 

gevoel dat de besparingsrondes daar wel in zekere mate verantwoordelijk zouden voor 

kunnen zijn. Ik zou willen vragen dat met veel aandacht dat ook vanuit de provincie eens 

goed onder de loep genomen wordt, omdat er nogal gemakkelijk verwezen wordt naar de 

mensen van Campus Vesta zelf. Maar ik zit toch met een sterk gevoel dat men niet alles 

zomaar kan oplossen als externe factoren ook voor problemen zorgen. 

Ik vraag daar dringend aandacht voor, en ook eens te kijken of de middelen voldoende zijn 

om de werking van Campus Vesta goed te laten verlopen. 
 

 

VOORZITTER.- De heer De Haes heeft het woord. 
 

De heer DE HAES, gedeputeerde.- We moeten het debat van gisteren niet overdoen. Maar 

zoals iedereen weet is Campus Vesta een heel waardevol opleidingscentrum, maar ook een 

heel complex. Wat de groeipijnen betreft, heeft de integratie van de drie sectoren geleid 

tot een heel complexe samenstelling waar in de eerste fase echt de focus heeft gelegen op 

het positief maken van de resultaten. Dat heeft minder te maken met besparingen, maar 

wel met efficiëntieoefeningen. Die resultaten zijn nu positief, en die maken dat er ruimte 

is om de focus nu te leggen op de dienstverlening, en op de groeipijnen, zoals u ze noemt. 

Het barst letterlijk uit zijn voegen door de verplichte opleidingen. Dat maakt dat er op 

verschillende fronten tegelijk moet geschakeld worden, zowel strategisch op lange termijn, 

als zelfs op korte termijn de operationele initiatieven die genomen worden. Ik denk dat we 

daar gisteren ook al een aantal dingen voor uitgezet hebben, en dat er een 

tweesporenverhaal inzit. Zoals u zelf ook aangeeft is er een intern verhaal dat moet 

opgelost worden, en waar externe regels, vragen zoals de verloning, een kwestie zijn om 

leidinggevenden te vinden. Externe regels moeten opgelost worden met interne oplossingen, 

want we kunnen dat niet buitenhuis opvangen. Een tweede spoor is zeker ook, dat als je in 

een organisatie met veel share- of stakeholders een lijn wil krijgen het heel belangrijk is 

dat alle verwachtingen van alle stakeholders op dezelfde lijn gezet worden. Ik denk dat die 

oefening parallel moet lopen. Dus de oefening van het op mekaar afstemmen van de 

buitenwacht, de drie sectoren, en intern de aanpak moet gebeuren.  

Wij hebben gisteren heel concrete afspraken gemaakt. Er zal tegen begin september echt 

voortgang moeten gemaakt worden, zeker wat de operationele knelpunten betreffen die te 

maken hebben met die snelle groei, maar ook met de strategische aanpak, de leiding van de 

verschillende diensten. 

Het is dus mijns inziens minder een kwestie van middelen, maar eerder een kwestie van 

organisatie. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Kerremans heeft het woord. 
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De heer KERREMANS.- U hebt gelijk dat die problematiek langs verschillende kanten moet 

aangepakt worden. Dat is juist. Maar wat mij interesseert is in welke mate het positief 

saldo structureel is dat nu voorligt. In welke mate komt dat elk jaar terug? Gaat dat een 

recurrent positief saldo blijven? Ik geloof dat niet, want we moeten meer investeren. Dat 

is duidelijk. Er is te weinig geïnvesteerd. Dus er moeten middelen van dat positieve saldo 

terug ingezet worden. In welke mate is dat structureel, en moeten we toch niet verder 

gaan? 
 

 

VOORZITTER.- De heer Merckx heeft het woord. 
 

De heer MERCKX.- Ik wil betwisten wat mijnheer De Haes zegt, dat het niets te maken 

heeft met het gebrek aan middelen en met de besparingsrondes. Ik kon niet aanwezig zijn 

op de raad van bestuur gisteren, maar ik heb wel de voorbereidende documenten gelezen. 

Daaruit blijkt dat er niet alleen vanuit het provinciebestuur bespaard is, maar ook jaar na 

jaar, de laatste 2 of 3 jaren, vanuit de federale regering, en meer bepaald vanuit het 

ministerie van Binnenlandse Zaken. Een van de documenten die in bijlage was toegevoegd 

was een gezamenlijke brief van de algemene directeurs van 5 politiescholen die aanklagen 

dat zij allemaal lineair 108.000 EUR minder subsidies krijgen voor de opleiding van de 

politie. Dat is ook wat in tegenspraak met de minister van binnenlandse zaken die altijd 

maar zegt: veiligheid op de eerste plaats, enz., we steunen de politie en de functionering. 

Het ABC is dan wel dat je zorgt voor een goede opleiding, en niet, zo schrijven ze zelf, dat 

na meer dan 5 maanden na afloop van een werkingsjaar die beslissing keer op keer wordt 

meegedeeld dat ze die 108.000 EUR per school zullen moeten missen. 
 

 

VOORZITTER.- De heer De Haes heeft het woord. 
 

De heer DE HAES, gedeputeerde.- De eerste vraag: is het resultaat structureel, en 

moeten we dan investeren? De bedoeling is van een structureel exploitatieresultaat te 

hebben om ruimte te creëren om te kunnen investeren. Ik denk dat dit een primaire 

opdracht is voor elke organisatie dat je investeringsruimte creëert door een goede 

exploitatieverhouding tussen inkomsten en uitgaven te maken.  

Een tweede antwoord betreft de brief die geschreven is aan minister Jambon. Die 

besparing waarvan u spreekt, u hebt het zelf genoemd: keer op keer, is iets dat al heel veel 

jaren terugkomt en waar nu de minister zich engageert om daar een oplossing voor te 

vinden. Dus het is eigenlijk omgekeerd van wat u zegt. Dat moet er wel bij verteld worden. 
 

 

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. 

54 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

54 leden hebben ja gestemd. 
 

Goedgekeurd met 54 stemmen ja. 
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9. Samenleving 

 

Nr. 9/1 van de agenda 

 

Budget 2018. Herverdeling van het krediet onder 

2018/64900000/21/0629: Subsidies 

met betrekking tot wonen (V/R)/ Overig woonbeleid. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

De verdeling het krediet onder de budgetsleutel 2018/64900000/21/0629 

ramingsnummers 2018160209, 2018160208 en 2018170022 “subsidies met 

betrekking tot wonen (V/R)/ Overige woonbeleid” werd op 25 januari 2018 

goedgekeurd door de provincieraad. 

 

Nog niet alle beschikbare subsidiemiddelen kregen reeds een bestemming. 

Voorgesteld wordt om het nog te bestemmen krediet op ramingsnummer 

2018160208 (A Wonen. We stimuleren het tot stand komen van een divers en 

betaalbaar woningaanbod in woonomgevingen waar zuinig wordt omgesprongen 

met ruimte en grondstoffen, waar de nodige voorzieningen voorhanden zijn en 

waar inspanningen worden geleverd om het samenleven van bewoners te 

bevorderen) ten bedrage van 425.000 EUR toe te wijzen aan het subsidiereglement 

voor innovatieve projecten m.b.t. wonen dat op 23 februari 2017 door de 

provincieraad werd goedgekeurd. 

 

De deputatie heeft beslist volgende verdeling van het krediet onder 

2018/64900000/21/0629 aan uw raad ter goedkeuring voor te leggen:  

 

Ramingsnummer 2018160209: A Wonen. We geven vorm aan een geïntegreerd 

woonwagenbeleid. 

 

 Impulssubsidie lokaal woonwagenbeleid: 

 

100.000 EUR 

 

De provincie verleent subsidies aan beheerders van residentiële 

woonwagenterreinen, overeenkomstig het reglement goedgekeurd op 28 november 

2013 en laatst gewijzigd op 26 november 2016. Wie inzet op een gestructureerd 

beheer en toezicht op het terrein, maakt kans om een subsidie te krijgen. 

 

Ramingsnummer 2018160208: A Wonen. We stimuleren het tot stand komen 

van een divers en betaalbaar woningaanbod in woonomgevingen waar zuinig wordt 

omgesprongen met ruimte en grondstoffen, waar de nodige voorzieningen 

voorhanden zijn en waar inspanningen worden geleverd om het samenleven van 

bewoners te bevorderen. 

 

 Impulsbeleid innovatieve projecten m.b.t wonen 725.000 EUR 

 

Het betreft hier innovatieve projecten op het domein van Wonen. Dit krediet wordt 

aangewend op basis van het reglement ‘Impulssubsidie voor innovatieve projecten 

wonen’ dat door de provincieraad in zitting van 23 februari 2017 goedgekeurd 

werd. 

  

Ramingsnummer 2018170022: A Wonen. We stimuleren het tot stand komen 

van een divers en betaalbaar woningaanbod in woonomgevingen waar zuinig wordt 
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omgesprongen met ruimte en grondstoffen, waar de nodige voorzieningen 

voorhanden zijn en waar inspanningen worden geleverd om het samenleven van 

bewoners te bevorderen. 

 

 Landelijke Thuiszorg (adviseren en begeleiden  

 woningaanpassingen): 

 75.000 EUR 

 

Aan Landelijke Thuiszorg vzw, Remylaan 4b, 3018 Wijgmaal, wordt een subsidie 

ten bedrage van 75.000 EUR toegekend als tussenkomst in het advies en de 

begeleiding die deze vzw verleent aan inwoners van de provincie Antwerpen om 

hun woning aan te passen als gevolg van ziekte, functiebeperking of handicap. 

Concreet betekent dit dat de provincie ongeveer 4/5de van de kostprijs van het 

individuele advies of de begeleiding ten laste neemt. 

 

Uw raad wordt gevraagd de verdeling van het krediet ingeschreven in het 

uitgavebudget BBC onder 2018/64900000/21/0629 Ramingsnummers 2018160209, 

2018160208 en 2018170022: subsidies met betrekking tot wonen (V/R)/ Overige 

woonbeleid goed te keuren. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 7 juni 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de interne verdeling van het krediet in het uitgavebudget BBC onder 

2018/64900000/21/0629 Ramingsnummers 2018160209, 2018160208 en 

2018170022; 

 

Gelet op het provinciedecreet van 9 december 2005; 

 

Gelet op het Koninklijk Besluit nr. 110 van 13 december 1982, gewijzigd door het 

Koninklijk Besluit nr. 145 van 30 december 1982, betreffende het verplicht 

evenwicht van de begroting; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

De provincieraad keurt de volgende verdeling van het krediet ingeschreven in het 

uitgavebudget BBC onder 2018/64900000/21/0629 Ramingsnummers 2018160209, 

2018160208 en 2018170022: subsidies met betrekking tot wonen (V/R)/ Overig 

woonbeleid goed ten bedrage van 900.000 EUR. 

 

Dit krediet wordt aangewend als volgt: 

 

Ramingsnummer 2018160209: A Wonen. We geven vorm aan een geïntegreerd 

woonwagenbeleid. 

 

 Impulssubsidie lokaal woonwagenbeleid: 

 

100.000 EUR 

 

Ramingsnummer 2018160208: A Wonen. We stimuleren het tot stand komen 

van een divers en betaalbaar woningaanbod in woonomgevingen waar zuinig wordt 

omgesprongen met ruimte en grondstoffen, waar de nodige voorzieningen 
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voorhanden zijn en waar inspanningen worden geleverd om het samenleven van 

bewoners te bevorderen. 

 

 Impulsbeleid innovatieve projecten m.b.t wonen 725.000 EUR 

 

Ramingsnummer 2018170022: A Wonen. We stimuleren het tot stand komen 

van een divers en betaalbaar woningaanbod in woonomgevingen waar zuinig wordt 

omgesprongen met ruimte en grondstoffen, waar de nodige voorzieningen 

voorhanden zijn en waar inspanningen worden geleverd om het samenleven van 

bewoners te bevorderen. 

 

 Landelijke Thuiszorg (adviseren en begeleiden 

woningaanpassingen): 

 75.000 EUR 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

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

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

54 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

54 leden hebben ja gestemd. 
 

Goedgekeurd met 54 stemmen ja. 

 

 

VOORZITTER.- Ik stel voor de agendapunten 9/2 tot en met 9/4 met één stemming af te 

handelen. De raad stemt ermee in. 
 

Nr. 9/2 van de agenda 

 

APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas. 

Jaarrapport en jaarrekening 2017. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Artikel 236bis &2 van het provinciedecreet bepaalt dat de raad van bestuur van een 

APB zich jaarlijks moet uitspreken over de vaststelling van de jaarrekening en deze 

vaststelling wordt binnen de 20 dagen bezorgd aan de provincieraad. De 

provincieraad keurt de jaarrekening goed aan de hand van het verslag van de 

revisor als ze juist en volledig is en een waar en getrouw beeld geeft van de 

financiële toestand van het APB. Daarnaast werd in de beheersovereenkomst 

tussen de provincie Antwerpen en het APB onder artikel 9 opgenomen dat het APB 

een jaarrapport moet voorleggen. 

 

Het jaarrapport is een rapporteringdocument waarin verantwoording wordt afgelegd 

over wat het verzelfstandigd agentschap gedaan heeft het afgelopen jaar. Dit bevat 

minimaal een kwalitatief hoofdstuk, een kwantitatief hoofdstuk met de 

realisatiegraad van de indicatoren, een financieel hoofdstuk en een 

personeelshoofdstuk. 

 

Het jaarrapport en het BBC-rapport met de jaarrekening zijn digitaal toegevoegd en 

werden door de raad van bestuur goedgekeurd in vergadering van 24 mei 2018. 
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De jaarrekening 2017 sluit af met een balanstotaal van 380.122,46 EUR en een te 

verwerken resultaat van 76.602,11 EUR. Het resultaat op kasbasis bedroeg 

74.416,52 EUR. 

 

De raad van bestuur zal dit resultaat als volgt bestemmen: 76.602,11 EUR 

toevoeging aan het te verwerken resultaat aan het gecumuleerd resultaat vorige 

boekjaren van het APB. 

 

De verklaring van de bedrijfsrevisor met betrekking tot deze jaarrekening is 

afgelegd zonder voorbehoud. Het volledige verslag van de bedrijfsrevisor is 

toegevoegd aan het jaarrapport. 

 

In zitting van heden wordt tevens de ‘eindrapportering budget 2017’ van de 

provincie Antwerpen aan uw raad voorgelegd. Als digitale bijlage is het deelrapport 

van het APB toegevoegd waarin de bijdrage van deze entiteit aan de provinciale 

beleidsacties wordt weergegeven. 

 

Daarnaast werd het geïllustreerd jaarverslag digitaal toegevoegd als onderdeel van 

het jaarrapport. 

 

Dit verslag is goedgekeurd in deputatiezitting van 7 juni 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 236bis van het provinciedecreet; 

 

Gelet op Titel 6 – Hoofdstuk 1 van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende 

de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn; 

 

Gelet op de goedkeuring van het jaarrapport en de jaarrekening 2017 door de raad 

van bestuur van het APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas in vergadering van 

24 mei 2018; 

 

Gelet op artikel 9 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie 

Antwerpen en het APB; 

 

Gelet op het verslag van de revisor en zijn verklaring zonder voorbehoud 

betreffende de jaarrekening; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt het jaarrapport en de jaarrekening 2017 van het autonoom 

provinciebedrijf Provinciaal Documentatiecentrum Atlas. 

 

Artikel 2: 

Kennis wordt genomen van het deelrapport APB Provinciaal Documentatiecentrum 

Atlas van de ‘eindrapportering budget 2017’. 
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Artikel 3: 

Kennis wordt genomen van de beslissing van de raad van bestuur om het resultaat 

als volgt te bestemmen: 76.602,11 EUR toevoeging aan het te verwerken resultaat 

aan het gecumuleerd resultaat vorige boekjaren van het APB. 

 

 

Bijlagen: 

1. Jaarrapport 2017 

2. Rapport over de uitvoering van het budget 2017 

3. Geïllustreerd jaarverslag met cijfermateriaal 

4. BBC-rapport 2017 

5. Verslag bedrijfsrevisor 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

 

Nr. 9/3 van de agenda 

 

EVAP Provinciaal Centrum voor de opsporing van 

Metabole Aandoeningen vzw. Jaarrekening 2017. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Met het EVAP Provinciaal Centrum voor de opsporing van Metabole Aandoeningen 

vzw werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten waarin onder artikel 9 werd 

vastgelegd dat het EVAP een jaarrapport moet voorleggen aan de provincieraad. 

 

De klassieke balans en resultatenrekening zijn digitaal toegevoegd en werden door 

de algemene vergadering goedgekeurd in vergadering van 17/5/2018. 

 

De jaarrekening 2017 sluit af met een balanstotaal van 527.643,02 EUR en een te 

verwerken resultaat van 132.786,93 EUR. 

 

De algemene vergadering zal dit resultaat als volgt bestemmen: 132.786,93 EUR te 

verrekenen met het gecumuleerde resultaat van de vorige boekjaren. 

 

De verklaring van de bedrijfsrevisor en de commissarissen met betrekking tot deze 

jaarrekening is afgelegd zonder voorbehoud. Het volledige verslag van de 

bedrijfsrevisor is toegevoegd aan het jaarrapport. 

 

In zitting van heden wordt tevens de ‘eindrapportering budget 2017’ van de 

provincie Antwerpen aan uw raad voorgelegd. Als digitale bijlage is het deelrapport 

van het EVAP toegevoegd waarin de bijdrage van deze entiteit aan de provinciale 

beleidsacties wordt weergegeven. 

 

Dit verslag is goedgekeurd in deputatiezitting van 7 juni 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 9 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie 

Antwerpen en het EVAP Provinciaal Centrum voor de opsporing van Metabole 

Aandoeningen vzw; 
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Gelet op Titel 6 – Hoofdstuk 1 van het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende 

de beleids- en beheercyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn; 

 

Gelet op de goedkeuring van de jaarrekening 2017 door de algemene vergadering 

van het EVAP Provinciaal Centrum voor de opsporing van Metabole Aandoeningen 

vzw in vergadering van 17/5/2018; 

 

Gelet op het verslag van de revisor en de commissarissen en hun verklaring zonder 

voorbehoud betreffende de jaarrekening; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt de jaarrekening 2017 van het Provinciaal Centrum voor de 

opsporing van Metabole Aandoeningen vzw. 

 

Artikel 2: 

Kennis wordt genomen van het deelrapport EVAP Provinciaal Centrum voor de 

opsporing van Metabole Aandoeningen vzw van de ‘eindrapportering budget 2017’. 

 

Artikel 3: 

Kennis wordt genomen van de beslissing van de algemene vergadering om het 

resultaat als volgt te bestemmen: het resultaat van 132.786,93 EUR te verrekenen 

met het gecumuleerde resultaat van de vorige boekjaren. 

 

 

Bijlagen: 

1. Rapport over de uitvoering van het budget 2017 

2. Klassieke balans en resultatenrekening 

3. Verslag bedrijfsrevisor 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

 

Nr. 9/4 van de agenda 

 

EVAP Gouverneur Kinsbergencentrum vzw. 

Jaarrekening 2017. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Met het EVAP Gouverneur Kinsbergencentrum vzw werd een 

samenwerkingsovereenkomst afgesloten waarin onder artikel 9 werd vastgelegd dat 

het EVAP een jaarrapport moet voorleggen aan de provincieraad. 

 

De klassieke balans en resultatenrekening zijn digitaal toegevoegd en werden door 

de algemene vergadering goedgekeurd in vergadering van 17/5/2018. 

 

De jaarrekening 2017 sluit af met een balanstotaal van 2.484.744,89 EUR en een 

te verwerken resultaat van 201.380,90 EUR. 
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De algemene vergadering zal dit resultaat als volgt bestemmen: 201.380,90 EUR te 

verrekenen met het gecumuleerde resultaat van de vorige boekjaren. 

 

De verklaring van de bedrijfsrevisor en de commissarissen met betrekking tot deze 

jaarrekening is afgelegd zonder voorbehoud. Het volledige verslag van de 

bedrijfsrevisor is toegevoegd aan het jaarrapport. 

 

In zitting van heden wordt tevens de ‘eindrapportering budget 2017’ van de 

provincie Antwerpen aan uw raad voorgelegd. Als digitale bijlage is het deelrapport 

van het EVAP toegevoegd waarin de bijdrage van deze entiteit aan de provinciale 

beleidsacties wordt weergegeven. 

 

Dit verslag is goedgekeurd in deputatiezitting van 7 juni 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 9 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie 

Antwerpen en het EVAP Gouverneur Kinsbergencentrum vzw; 

 

Gelet op Titel 6 – Hoofdstuk 1 van het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende 

de beleids- en beheercyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn; 

 

Gelet op de goedkeuring van de jaarrekening 2017 door de algemene vergadering 

van het EVAP Gouverneur Kinsbergencentrum vzw in vergadering van 17/5/2018; 

 

Gelet op het verslag van de revisor en de commissarissen en hun verklaring zonder 

voorbehoud betreffende de jaarrekening; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt de jaarrekening 2017 van het EVAP Gouverneur 

Kinsbergencentrum vzw. 

 

Artikel 2: 

Kennis wordt genomen van het deelrapport EVAP Gouverneur Kinsbergencentrum 

vzw van de ‘eindrapportering budget 2017’. 

 

Artikel 3: 

Kennis wordt genomen van de beslissing van de algemene vergadering om het 

resultaat als volgt te bestemmen: het resultaat van 201.380,90 EUR te verrekenen 

met het gecumuleerde resultaat van de vorige boekjaren. 

 

 

Bijlagen: 

1. Rapport over de uitvoering van het budget 2017 

2. Klassieke balans en resultatenrekening 

3. Verslag bedrijfsrevisor 
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VOORZITTER.- De heer Claessen heeft het woord. 

 

De heer CLAESSEN.- Gelieve een onthouding te noteren voor de Vlaams Belangfractie op 

punt 9/2. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar nog tussenkomsten over? Geen. 
 

Dan leg ik de punten 9/2 tot en met 9/4 samen voor ter stemming en de stemming is 

geopend. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

54 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

54 leden hebben ja gestemd. 
 

De agendapunten 9/2, 9/3 en 9/4 worden samen ter goedkeuring voorgelegd. 

Goedgekeurd met 54 stemmen ja. 
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10. Europa, plattelandsbeleid en sociale economie 

 

Nr. 10/1 van de agenda 

 

Budget 2018. Toewijzing van het krediet onder 

2018/64900000/21/0550/: ‘We voeren een impulsbeleid 

arbeidszorg met focus op doorstroom naar 

betaalde tewerkstelling (R)’ aan het Reglement 

innovatieve projecten in de inclusieve economie. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

In het budget 2018 werd onder de budgetsleutel 2018/64900000/21/0550 

Ramingsnummer 2018160224 “We voeren een impulsbeleid arbeidszorg met focus 

op doorstroom naar betaalde tewerkstelling (R)” een krediet van 286.000 EUR 

ingeschreven. 

 

De deputatie heeft beslist volgende verdeling van het krediet onder de 

budgetsleutel 2018/64900000/21/0550 Ramingsnummer 2018160224 aan uw raad 

ter goedkeuring voor te leggen: 

 

Dit krediet wordt aangewend als volgt: 

 

286.000 EUR voor het reglement innovatieve projecten inclusieve economie 

goedgekeurd in uw raad op 23 november 2017. 

 

Met een impulsbeleid arbeidszorg wil de provincie organisaties en lokale besturen 

die innovatieve projecten voor onbetaalde tewerkstelling voor personen met een 

grote afstand tot de arbeidsmarkt ondersteunen. Op dit moment is het ganse 

arbeidszorglandschap in een transitie nu de uitvoeringsbesluiten bij het decreet 

Werk en Zorgtrajecten (W2) goedgekeurd zijn en het luik arbeidsmatige activiteiten 

(kortweg AMA) vanaf 2 juli 2018 effectief opgestart kunnen worden. Het is in het 

kader van dit transitieproces dat organisaties en besturen die arbeidsmatige 

activiteiten aanbieden voor nieuwe uitdagingen staan om dit binnen hun organisatie 

te implementeren. Als provincie willen we organisaties hierin ondersteunen zowel 

naar interne organisatie als gefocust op doorstroom van deze specifieke doelgroep 

naar betaalde (sociale) tewerkstelling. Het reglement innovatieve projecten 

inclusieve economie zet in op beide doelstellingen voor betreffende organisaties of 

besturen. 

 

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie op 7 juni 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de interne verdeling van het krediet in het uitgavebudget BBC onder 

2018/64900000/21/0550 Ramingsnummer 2018160224; 

 

Gelet op het provinciedecreet van 9 december 2005; 

 

Gelet op het Koninklijk Besluit nr. 110 van 13 december 1982, gewijzigd door het 

Koninklijk Besluit nr. 145 van 30 december 1982, betreffende het verplicht 

evenwicht van de begroting; 
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Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

De provincieraad keurt de volgende toewijzing van het krediet ingeschreven in het 

uitgavebudget BBC onder 2018/64900000/21/0550 Ramingsnummer 2018160224 

“We voeren een impulsbeleid arbeidszorg met focus op doorstroom naar betaalde 

tewerkstelling (R)” goed ten bedrage van 286.000 EUR. 

 

Dit krediet wordt aangewend als volgt: 

 

 Reglement innovatieve projecten inclusieve economie  286.000 EUR. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

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

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

54 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

54 leden hebben ja gestemd. 
 

Goedgekeurd met 54 stemmen ja. 
 

 

Nr. 10/2 van de agenda 

 

APB PSES. Jaarrapport en jaarrekening 2017. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Artikel 236bis &2 van het provinciedecreet bepaalt dat de raad van bestuur van een 

APB zich jaarlijks moet uitspreken over de vaststelling van de jaarrekening en deze 

vaststelling wordt binnen de 20 dagen bezorgd aan de provincieraad. De 

provincieraad keurt de jaarrekening goed aan de hand van het verslag van de 

revisor als ze juist en volledig is en een waar en getrouw beeld geeft van de 

financiële toestand van het APB. Daarnaast werd in de beheersovereenkomst 

tussen de provincie Antwerpen en het APB onder artikel 9 opgenomen dat het APB 

een jaarrapport moet voorleggen. 

 

Het jaarrapport is een rapporteringdocument waarin verantwoording wordt afgelegd 

over wat het verzelfstandigd agentschap gedaan heeft het afgelopen jaar. Dit bevat 

minimaal een kwalitatief hoofdstuk, een kwantitatief hoofdstuk met de 

realisatiegraad van de indicatoren, een financieel hoofdstuk en een 

personeelshoofdstuk. 

 

Het jaarrapport en het BBC-rapport met de jaarrekening zijn digitaal toegevoegd en 

werden door de raad van bestuur goedgekeurd in vergadering van 24 mei 2018. 

 

De jaarrekening 2017 sluit af met een balanstotaal van 26.687.460,55 EUR en een 

te verwerken resultaat van 1.245.557,17 EUR. Het resultaat op kasbasis bedroeg -

360.837,86 EUR. 
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De raad van bestuur zal dit resultaat als volgt bestemmen: 1.245.557,17 EUR te 

verrekenen met het gecumuleerde resultaat van de vorige boekjaren. 

 

- Fietsostrades:  1.749.000,00 EUR 

 

De verklaring van de bedrijfsrevisor met betrekking tot deze jaarrekening is 

afgelegd zonder voorbehoud. Het volledige verslag van de bedrijfsrevisor is 

toegevoegd aan het jaarrapport. 

 

In zitting van heden wordt tevens de ‘eindrapportering budget 2017’ van de 

provincie Antwerpen aan uw raad voorgelegd. Als digitale bijlage is het deelrapport 

van het APB toegevoegd waarin de bijdrage van deze entiteit aan de provinciale 

beleidsacties wordt weergegeven. 

 

Daarnaast werd het geïllustreerd jaarverslag digitaal toegevoegd als onderdeel van 

het jaarrapport. 

 

Dit verslag is goedgekeurd in deputatiezitting van 7 juni 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 236bis van het provinciedecreet; 

 

Gelet op Titel 6 – Hoofdstuk 1 van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende 

de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn; 

 

Gelet op de goedkeuring van het jaarrapport en de jaarrekening 2017 door de raad 

van bestuur van het APB Provinciaal Secretariaat Europese Structuurfondsen in 

vergadering van 24 mei 2018; 

 

Gelet op artikel 9 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie 

Antwerpen en het APB; 

 

Gelet op het verslag van de revisor en zijn verklaring zonder voorbehoud 

betreffende de jaarrekening; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt het jaarrapport en de jaarrekening 2017 van het autonoom 

provinciebedrijf Provinciaal Secretariaat Europese Structuurfondsen. 

 

Artikel 2: 

Kennis wordt genomen van het deelrapport APB Provinciaal Secretariaat Europese 

Structuurfondsen van de ‘eindrapportering budget 2017’. 

 

Artikel 3: 

Kennis wordt genomen van de beslissing van de raad van bestuur om het resultaat 

als volgt te bestemmen: het resultaat van 1.245.557,17 EUR te verrekenen met het 

gecumuleerde resultaat van de vorige boekjaren. 
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Artikel 4: 

Kennis wordt genomen van de beslissing van de raad van bestuur om volgende 

bestemde fondsen aan te leggen:  

 

- Fietsostrades:    1.749.000,00 EUR 

 

 

Bijlagen: 

1. Jaarrapport 2017 

2. Rapport over de uitvoering van het budget 2017 

3. Jaarverslag met cijfermateriaal 

4. BBC-rapport 2017 

5. Verslag bedrijfsrevisor 

 

 

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. 

53 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

49 leden hebben ja gestemd; 

 4 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 49 stemmen ja, bij 4 onthoudingen. 
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11. Milieu, natuur en Mondiaal beleid 

 

Nr. 11/1 van de agenda 

 

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 vierde reeks projecten voor een bedrag van 190.945 EUR 

voor het werkjaar 2018 ter goedkeuring voorgelegd.  

 

Voor deze projecten zal een voorschot van 50% in 2018 uitbetaald worden en een 

saldo (resterende 50%) in 2019. 

 

1. Project ‘Samen voor een biodivers landschap!’ 

31.100 EUR aan Regionaal Landschap Rivierenland 

Vertrekkende vanuit de provinciale visie op het groenblauw netwerk in het 

Rivierenland wil het Regionaal Landschap de dieren en planten meer kansen geven 

in de regio. In Rivierenland vind je groene infrastructuur op veel (versnipperde) 

locaties: in de stad en op het platteland, in of nabij waterlopen, in een 

landschappelijk waardevol gebied. RLRL stimuleert in dit project de uitvoering van 

verschillende acties die bijdragen tot de realisatie van de functionele groene 

infrastructuur in de provincie Antwerpen. Daarbij worden enerzijds, verspreid over 

het werkingsgebied, poelen aangelegd en hagen, houtkanten en boomgaarden 

aangeplant. Daarnaast wordt o.a. samen met de leerlingen van PTS Mechelen een 

zwaluwtil gemaakt en geplaatst aan de Rupeldijk in Boom, worden in het 

kleinschalig- en open landbouwlandschap rond Mechelen knotbomenrijen beheerd 

of hersteld, opleidingsdagen voor knotters georganiseerd en nestkasten geplaatst 

om de nestgelegenheid voor steenuilen te optimaliseren. Het Regionaal Landschap 

zet dit jaar ook sterk in op het inrichten van speelbossen, o.a. in Niel, 

Sint-Katelijne-Waver, Lier en Hombeek. Tevens wordt op diverse manieren 

gecommuniceerd om draagvlak te creëren voor landschapszorg. Daarbij wordt 

telkens geprobeerd om via verschillende invalshoeken het belang van groen en 

KLE’s (kleine landschapselementen) in de kijker te zetten. Zo wordt in dit project 

o.a. een infostand ‘klimaatbomen’ en ‘natuur in de tuin’ gemaakt om het 

aanplanten (en behoud) van bomen in de woonomgeving te promoten. 

 

2. Project ‘Duldoezenpad’ 

8.900 EUR aan Regionaal Landschap Schelde-Durme 

De gemeente Zwijndrecht legt aan het Dulpoezenpad een dierenzone aan die 

bestaat uit een hondenloopweide en een urnenveld. Regionaal Landschap Schelde-

Durme ondersteunt zo een natuurvriendelijk en landschappelijk verantwoord 

mogelijke uitvoering van dit project, met de aanleg van een bloemrijk grasland en 
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de aanleg van een wadi (water afvoer drainage infiltratie) geschikt voor amfibieën. 

Dit project kan zo een voorbeeld zijn van kwalitatieve landschapszorg en ook 

bijdragen tot meer draagvlak voor recreatieve inrichtingen die landschap en natuur 

integreren. 

 

3. Project ‘Landschapsbeelden biodiversiteit’ 

40.000 EUR aan Regionaal Landschap De Voorkempen 

De focus ligt op het uitvoeren van projecten binnen het Parklandschap van de 

Voorkempen die bijdragen tot de realisatie van de provinciale landschapsbeelden 

biodiversiteit. Binnen het parklandschap zet het Regionaal Landschap al enige tijd 

sterk in op het creëren van draagvlak voor een duurzaam laan- en drevenbeheer, 

dit bij gemeenten maar ook particulieren en de combinatie privaat –publieke 

samenwerking. Met dit project wil het Regionaal Landschap een aantal 

deelprojecten die uit die overlegprocessen naar voor zijn gekomen tot uitvoering 

brengen. Het gaat concreet om het herstel en beheer van dreven en van een 

ijskelder in Essen, het testen van een geïntegreerde aanpak voor het 

laanbomenbeheer in 3 gemeenten (Brasschaat, Kapellen, Wijnegem), het herstel 

van verschillende dreven in Oelegem en bij particulieren verspreid over het 

parklandschap en het plaatsen van boombruggen in Essen. 

 

4. Project ‘Van landschapsbeeld naar beeldig landschap’ 

40.000 EUR aan Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete 

Met dit projectvoorstel wil Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete bijdragen tot 

het behoud van de biodiversiteit, alsook de realisatie van kwalitatieve beleefbare 

landschappen en functionele groene verbindingen in de provincie Antwerpen. 

Daartoe worden concrete inrichtingsprojecten uitgevoerd, waaronder de 

herinrichting van Park Droissart (Arendonk) en de Pastorie in Oosthoven 

(Oud-Turnhout), het aanplanten van houtkanten en bomenrijen in Herentals om de 

migratieroutes voor vleermuizen te optimaliseren, het inzetten op natuurinclusief 

bouwen bij de renovatie van de Woutershoeve in Arendonk en het realiseren van 

inrichtingswerken om trage wegen toegankelijker te maken (Balen en Geel). Tevens 

koppelt het Regionaal Landschap de nodige communicatie aan elke van de concrete 

terreinrealisaties, om zo het draagvlak voor de landschapsbeelden en natuur en 

landschap in het algemeen te vergroten. 

 

5. Project ‘Inrichting en beheer van duurzame bossen’ 

7.000 EUR aan Bosgroep Antwerpen Zuid 

Binnen dit project wil Bosgroep Antwerpen Zuid vzw, eigenaars binnen de driehoek 

Zandhoven-Bornem-Putte ondersteunen bij het werken aan duurzame en weerbaar 

bossen en zo bijdragen tot de realisatie van de functionele groeninfrastructuur 

binnen de provincie Antwerpen. Daartoe wil de Bosgroep inzetten op het uitvoeren 

van onrendabele werken zoals het beheer van invasieve exoten of het vrijstellen 

van aanplantingen via sociale tewerkstelling. Daarnaast zet de Bosgroep in op het 

aanplanten van bosranden. Deze vormen een geleidelijke overgang tussen de 

bossen en het omliggend landschap en zijn een uitstekende biotoop voor 

verschillende insecten, vogels en kruiden. 

 

6. Project ‘Op weg naar rendabele weerbare bossen in de Zuiderkempen’ 

7.000 EUR aan Bosgroep Zuiderkempen 

Het project beoogt het verhogen van de natuur- en landschappelijke waarde van de 

bossen en het verhogen van de variatie in leeftijd, soorten en structuur van de 

bossen van de Zuiderkempen. Dit wordt gerealiseerd via de opvolging en 

begeleiding van 6 ha natuurlijke verjonging, 1.400 reeds aangeplante kloempen en 
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10.992 m bosranden, verspreid over het werkingsgebied van Bosgroep 

Zuiderkempen vzw. Dit project draagt zo bij tot de realisatie van de 

landschapsbeelden biodiversiteit.  

 

7. Project ‘Promotie bosranden en ondersteuning bij onrendabele 

bosbeheerwerken’ 

7.000 EUR aan Bosgroep Antwerpen Noord 

Met dit project wil de Bosgroep Antwerpen Noord vzw meewerken aan de 

functionele groene infrastructuur binnen de provincie Antwerpen. Via de inzet van 

sociale economiebedrijven wil de Bosgroep inzetten op de bestrijding/het beheer 

van invasieve exoten zoals Amerikaanse vogelkers, aanplantingen uitvoeren (via 

kloempen of vlaksgewijze aanplant) en deze opvolgen, nl. via vrijstelling, snoei en 

begeleiding. Verder wil de bosgroep met deze projectaanvraag ook de 

Bosrandenactie verderzetten. Deze werken zullen o.a. uitgevoerd worden in 

boscomplexen gelegen in Zoersel, Brecht, Essen, Stabroek en Brasschaat. 

 

8. Project ‘Onrendabele beheerwerken en promotie inheems bosplantsoen’ 

14.000 EUR voot Bosgroep Kempen Noord  

Concreet wil de Bosgroep via de inzet van sociale economiebedrijven beheerwerken 

mogelijk maken die in principe onrendabel zijn voor de bosbeheerder/eigenaar, 

maar die wel bijdragen aan de biodiversiteit en aan de realisatie van de 

landschapsbeelden. Verder wil de Bosgroep met deze projectaanvraag ook het 

aanplanten van bosranden promoten. Niet louter door arbeid ter beschikking te 

stellen voor het aanplanten ervan, maar ook door een deel van de plantsoenkosten 

te vergoeden. Zo kan er in verscheidene bossen op een eenvoudige en 

laagdrempelige manier een grote ecologische meerwaarde gecreëerd worden. De 

werken zullen uitgevoerd worden binnen het kader van één van de goedgekeurde 

beheerplannen in Grobbendonk, Hoogstraten, Retie, Kasterlee, Turnhout, Lille, Mol, 

Ravels en Retie. 

 

9. Project ‘Babytheek Antwerpen’ 

9.500 EUR aan Netwerk Bewust Verbruiken 

De Babytheek is een handig uitleensysteem voor babyspullen die je slechts kort 

nodig hebt. Of je nu klein woont, slechts enkele keren per jaar je nichtje op bezoek 

hebt, een beperkt budget hebt of radicaal wil kiezen voor minder spullen, … de 

Babytheek is het antwoord voor jonge gezinnen op zoek naar duurzaam gebruik 

van babymateriaal.  

Met de Babytheek streeft Netwerk Bewust Verbruiken vzw volgende doelstellingen 

na: 

- verzamelen van kwaliteitsvolle en duurzame babyspullen die lang in omloop 

kunnen blijven (borstvoedingskussens, babybadje, babycook, wippertje, reiswiegje, 

co-sleeper …) 

- mogelijkheden bieden om producten te testen (niet iedere baby vindt bijvoorbeeld 

een draagzak fijn) 

- verkleinen van de afvalberg 

- bieden van een oplossing voor mensen die klein wonen 

- jonge ouders in contact brengen met een concreet voorbeeld van gebruik in plaats 

van bezit 

- creëren van een ontmoetingsplek voor jonge ouders  

 

Dankzij Growfunding zamelde Netwerk Bewust Verbruiken voldoende middelen in 

om een eerste piloot-locatie te openen in Elsene (Brussel) in 

Gemeenschapscentrum Elzenhof.  
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De vzw wil de opgedane kennis graag delen om zo gemeentes, organisaties en zelfs 

individuen aan te moedigen om zelf een Babytheek op te starten. Om dit te 

stimuleren en te faciliteren, ontwikkelen ze een opstartpakket met draaiboek. 

Verder willen ze ook 2 gemeentes in de provincie Antwerpen een begeleiding op 

maat bieden bij de opstart van een eigen Babytheek.  

Met het project ondersteunt de provincie gemeentelijk klimaatbeleid en geeft zo 

uitvoering aan de rol van territoriaal coördinator. Daarnaast past het project binnen 

het provinciale beleidsdoel 'Klimaatneutrale Organisatie 2020' en het klimaatplan 

van de provincie. 

 

10. Project ‘MOS’ 

5.000 EUR aan Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete 

Het Regionaal Landschap begeleidt in dit project 2 scholen bij de vergroening van 

hun schoolinfrastructuur, m.n. het Sint-Lutgardisinstituut in Mol, en De Wingerd in 

Poederlee. De secundaire school Sint-Lutgardis telt meer dan 600 leerlingen. De 

huidige speelplaatsen zijn ingesloten, volledig gebetonneerd en klein. De 

hoeveelheid aan groene ruimte is ondermaats en er is geen verbinding met enige 

vorm van speelnatuur of groen. De school vroeg daarom om advies. In dit project 

zal gezocht worden naar mogelijkheden om gevelgroen te plaatsen en om de school 

meer te verbinden met het aangrenzend parkje. Daarnaast worden verplaatsbare 

kruidenbakken geplaatst. De dorpsschool De Wingerd in Poederlee, telt 88 kleuters 

en 152 lagereschoolkinderen. Het contrast met Sint-Lutgardis is groot want hier is 

veel plaats om echt te kunnen spelen. Net op dat ‘spelen’ wil de school extra 

inzetten in 2018 en de daaropvolgende jaren. In 2016 werd er reeds in 

samenwerking met een betrokken ouderraad een belevingstuin (blotevoetenpad, 

moestuintje per klas, wilgenhut,…) aangelegd. Nu wil de school de huidige 

speelplaats aanpakken. Het RL wil het vergroeningsplan dat de school al heeft 

uitgetekend verder uitdiepen en vervolgens tot uitvoering brengen, met de 

aanplant van fruitbomen, het aanleggen van een speelheuvel, enz.  

 

11. Project ‘MOS’ 

1.500 EUR aan Regionaal Landschap De Voorkempen 

Buso Berkenbeek is een school voor buitengewoon onderwijs en is gelegen in 

Wuustwezel. Het domein is gelegen middenin van een landbouwgebied. Aansluitend 

aan het domein loopt de Berkenbeek, een beek van 2e categorie. Hoewel de school 

in een groene omgeving ligt en de leerlingen geen stadskinderen zijn, werd er 

vastgesteld dat de leerlingen steeds meer vervreemd raken van de natuur. De 

school wil een schoolomgeving realiseren die de leerlingen uitdaagt tot spelen in en 

met de natuur, door de groene ruimte extra aantrekkelijk maken voor de leerlingen 

en bij uitbreiding voor de hele leefomgeving. Ze heeft een duidelijke visie en heeft 

reeds enkele stappen gezet: wilgenconstructies, moestuin met insectenhotel, 

fruitbomen, schooldieren (geiten, konijnen en cavia’s), …. In het kader van dit 

project wil het Regionaal Landschap de school ondersteunen bij de realisatie van 

een buitenklas, met beschutte zitkring, werkbanken, talud met bloemen,…. Dit 

project moet een mooi voorbeeld van een kwalitatieve vergroening worden voor 

andere scholen. De kapstok voor een groenere school = meer natuur 

(biodiversiteit) + speelnatuur (sociale en fysieke ontwikkeling) + leernatuur (in, 

van en met de natuur). 
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12. Project CircuIT: participatief traject voor de uitwerking van een 

standaard bestek voor een circulaire aankoop van IT-producten voor de 

Provincie Antwerpen. 

19.945 EUR aan Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw. 

Dit project kadert in ons (Europees, Vlaams) streven naar een circulaire economie, 

waarin grondstofkringlopen gesloten worden. Overheden, bedrijven en andere 

organisaties kunnen met het juiste aankoopbeleid een boost geven aan de 

ontwikkeling circulaire producten en diensten. 

Doel van dit project is om, in overleg met het provinciale departement IT, de 

uitwerking van een innovatief modelbestek voor de circulaire aankoop van 

IT-apparaten en bijhorende besturingssystemen, dat gebruikt zal kunnen worden 

door de provincie, andere (lokale) overheden en organisaties. De uitwerking in een 

participatief traject met de betrokken actoren, op zoek naar realistische circulaire 

oplossingen, moet het maximaal gebruik van dit bestek bevorderen.  

Daarnaast wordt een handleiding met mogelijke circulaire strategieën voor het 

reeds aanwezige ICT-materiaal uitgewerkt. 

De inzichten -uit het participatief traject en het gebruik van het modelbestek- 

zullen breed gecommuniceerd worden.  

Dit project geeft uitvoering aan de provinciale engagementen binnen de green deal 

‘circulaire economie’. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 7 juni 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

Goedgekeurd wordt de voorgebrachte verdeling van het krediet 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. 

53 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

53 leden hebben ja gestemd. 
 

Goedgekeurd met 53 stemmen ja. 
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Nr. 11/2 van de agenda 

 

APB PIH. Jaarrapport en jaarrekening 2017. 

Bestemming van het resultaat. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Artikel 236bis &2 van het provinciedecreet bepaalt dat de raad van bestuur van een 

APB zich jaarlijks moet uitspreken over de vaststelling van de jaarrekening en deze 

vaststelling wordt binnen de 20 dagen bezorgd aan de provincieraad. De 

provincieraad keurt de jaarrekening goed aan de hand van het verslag van de 

revisor als ze juist en volledig is en een waar en getrouw beeld geeft van de 

financiële toestand van het APB. Daarnaast werd in de beheersovereenkomst 

tussen de provincie Antwerpen en het APB onder artikel 9 opgenomen dat het APB 

een jaarrapport moet voorleggen. 

 

Het jaarrapport is een rapporteringdocument waarin verantwoording wordt 

afgelegd over wat het verzelfstandigd agentschap gedaan heeft het afgelopen jaar. 

Dit bevat minimaal een kwalitatief hoofdstuk, een kwantitatief hoofdstuk met de 

realisatiegraad van de indicatoren, een financieel hoofdstuk en een 

personeelshoofdstuk. 

 

Het jaarrapport en het BBC-rapport met de jaarrekening zijn digitaal toegevoegd en 

werden door de raad van bestuur goedgekeurd in vergadering van 24 mei 2018. 

 

De jaarrekening 2017 sluit af met een balanstotaal van 6.535.160,44 EUR en een 

te verwerken resultaat van -377.129,43 EUR. Het resultaat op kasbasis bedroeg 

3.847.661,56 EUR. 

 

De raad van bestuur zal dit resultaat als volgt bestemmen: -377.129,43 EUR ter 

verrekenen met het gecumuleerde resultaat van de vorige boekjaren. 

 

In dit resultaat van het APB PIH voor 2017 is opgenomen -85.354,18 EUR aan 

bestellingen uit goedgekeurde aanwending van het resultaat van vorige boekjaren, 

-71.500 EUR voor correctieboeking RSZ huidige en vorige boekjaren, -217.000 EUR 

voor rechtzetting BTW vorige boekjaren. 

 

De verklaring van de bedrijfsrevisor met betrekking tot deze jaarrekening is 

afgelegd zonder voorbehoud. Het volledige verslag van de bedrijfsrevisor is 

toegevoegd als bijlage van het jaarrapport. 

 

In zitting van heden wordt tevens de ‘eindrapportering budget 2017’ van de 

provincie Antwerpen aan uw raad voorgelegd. Als digitale bijlage is het deelrapport 

van het APB toegevoegd waarin de bijdrage van deze entiteit aan de provinciale 

beleidsacties wordt weergegeven. 

 

Daarnaast werden het geïllustreerd jaarverslag, het detail van de roerende 

investeringen en het rapport van het milieumanagementsysteem (MMS) digitaal 

toegevoegd als onderdeel van het jaarrapport. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 7 juni 2018. 
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De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 236bis van het provinciedecreet; 

 

Gelet op Titel 6 – Hoofdstuk 1 van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende 

de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn; 

 

Gelet op de goedkeuring van het jaarrapport en de jaarrekening 2017 door de raad 

van bestuur van het APB PIH in vergadering van 24 mei 2018; 

 

Gelet op artikel 9 van de beheersovereenkomst tussen de provincie Antwerpen en 

het APB PIH; 

 

Gelet op het verslag van de revisor en zijn verklaring zonder voorbehoud 

betreffende de jaarrekening; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt het jaarrapport en de jaarrekening 2017 van het autonoom 

provinciebedrijf PIH. 

 

Artikel 2: 

Kennis wordt genomen van het deelrapport APB PIH van de ‘eindrapportering budget 

2017’. 

 

Artikel 3: 

Kennis wordt genomen van de beslissing van de raad van bestuur om het resultaat 

als volgt te bestemmen: het resultaat van -377.129,43 EUR te verrekenen met het 

gecumuleerde resultaat van de vorige boekjaren. 

 

 

Bijlagen: 

1. Jaarrapport 2017 

2. Rapport over de uitvoering van budget 2017 

3. Facultatief Jaarverslag 2017 

4. BBC eindrapportering 2017 

5. Detail roerende investeringen 

6. Verslag bedrijfsrevisor 

7. Prestaties MMS 

8. Management review 

9. Organogram 

10. Personeelsinvulling 

11. Personeelsverloop 

 

 

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. 

53 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

49 leden hebben ja gestemd; 

 4 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 49 stemmen ja, bij 4 onthoudingen. 

 

 

VOORZITTER.- Dan gaan we nu een korte pauze nemen, en proberen binnen 10 minuutjes 

terug te starten. 

 

 

De vergadering wordt geschorst om 15.45 uur en heropent om 15.58 uur. 
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14. Interpellaties 

 

Nr. 14/2 van de agenda 

 

Interpellatie in verband met welk stappenplan volgde 

en volgt gedeputeerde Verhaert om, zowel in 

de onderwijsraad als in de deputatie, de afschaffing van 

het hoofddoekenverbod in het POA snel te doen vooruitgaan, 

ingediend door Kris Merckx (PVDA+). 

Interpellatie 

 

In de raad van 24 mei hield collega Diederik Vandendriessche een ‘interpellatie in 

verband met het verbod op het dragen van kledij met een religieuze boodschap in 

provinciale scholen: graag een duidelijk standpunt van de gedeputeerde voor 

Onderwijs en de voltallige deputatie’. 

 

Namens de volledige deputatie antwoordde dhr. Luk Lemmens hierop: “Het 

standpunt van de deputatie blijft zoals opgenomen in de reglementen die vorige 

maand werden goedgekeurd. De deputatie weet dat er momenteel gesprekken 

gevoerd worden binnen de onderwijsraad. Indien de onderwijsraad een standpunt 

zal innemen zal dit binnen de deputatie opnieuw besproken worden, maar blijven 

ondertussen de vorige maand goedgekeurde reglementen gelden.” 

 

Namens de sp.a-fractie betuigde dhr. Frank Geudens steun aan deze 

herbevestiging, door de voltallige deputatie, van het hoofddoekenverbod in het 

POA. Nochtans had gedeputeerde Verhaert op 11 mei paginabreed in de kranten 

van Mediahuis (Gazet van Antwerpen, De Standaard en Het Nieuwsblad) verklaard: 

“Vandaag is het tijd om het hoofddoekenverbod te schrappen. Er loopt veel talent 

rond in Antwerpen, maar ze mogen niet voor de klas staan omdat ze een hoofddoek 

dragen. De scholen merken dat ze zo veel talentvolle leerkrachten aan zich voorbij 

laten gaan, terwijl we ze echt wel nodig hebben. Liefst laat ik het verbod vallen in 

alle Antwerpse scholen maar desnoods doen we dat alleen in het provinciaal 

onderwijs.” Duidelijke taal die de dagen erna ook nog in andere media werd 

herhaald. Dat verheugde ons, op de eerste plaats omwille van de inhoud van het 

standpunt maar ook omdat deze ‘hoofddoekenbocht’ – zo bestempelde de pers het 

– het gevolg was van het voorstel dat de PVDA in de zitting van april deed om het 

hoofddoekenverbod uit het schoolreglement te schrappen. 

 

Des te meer waren we ontgoocheld in de provincieraadszitting van mei te moeten 

vaststellen dat de hoofddoekenbocht van mevrouw Verhaert er in feite geen was. 

Niet alleen applaudisseerde ze voor de herbevestiging van het hoofddoekenverbod 

door de deputatie. Zij stelde bovendien, ik citeer: “Ik heb het interview niet gezocht 

en achteloos de telefoon opgenomen maar dat interview is nooit mijn wens 

geweest.” Haar fractieleider suggereerde bovendien dat haar woorden en goede 

bedoelingen verdraaid zijn geweest. 

 

Wat er ook van zij, we dienen ons af te vragen of de gedeputeerde zich nog 

gebonden voelt door volgende twee punten uit het sp.a-programma van 2014 

(resultaat van stemmingen op het congres van oktober 2013): 

“1097. Godsdienstvrijheid geldt ook voor overheidsambtenaren. sp.a laat 

ambtenaren die geen functiekledij dragen toe om religieuze en 

levensbeschouwelijke tekenen op de werkvloer te dragen. Wanneer wel 

gekozen wordt voor functiekledij kan er, afhankelijk van de aard van de 
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functie en in overleg met het personeel, rekening gehouden worden met de 

persoonlijke voorkeuren van de betrokken werknemers. In tegenstelling tot 

gebouwen kan men personen immers niet neutraliseren. Het zogenaamde 

‘vermoeden van partijdigheid’ berust op vooroordelen waaraan de overheid 

niet mag toegeven. De beste remedie tegen wederzijdse vooroordelen is een 

correcte dienstverlening, door een ambtenarenkorps dat zichtbaar de 

diversiteit binnen onze samenleving weerspiegelt. 

 

1098. Principieel zijn we voorstander dat leerlingen zelf in alle vrijheid 

kunnen kiezen om binnen de school al dan niet religieuze of 

levensbeschouwelijke tekenen te dragen.”  

Bron: https://sstrid.files.wordpress.com/2014/04/spa.pdf (blz. 244-245) 

 

In de vorige raadszitting voerde gedeputeerde mevr. Verhaert technische bezwaren 

aan die volgens haar een snelle doorvoering van de afschaffing van het 

hoofddoekenverbod onmogelijk maken. Welnu het provinciaal onderwijs van 

Oost_Vlaanderen toont ons dat dit niet klopt. 

Zoals ik hier al eerder aanhaalde is het hoofddoekenverbod daar, onder druk van 

organisaties uit het middenveld, al geruime tijd geschrapt uit de 

schoolreglementen. 

 

Ik citeer voor u de paragraaf betreffende kledingvoorschriften in het reglement van 

het PHTI Gent, het provinciaal handels- en technisch instituut: 

3.4.2 Jullie dragen een verzorgde kleding en hebben een net voorkomen in 

overeenstemming met de algemeen aanvaardbare fatsoensnormen. Deze 

“fatsoensnormen” worden bepaald door de directie, eventueel in overleg. 

Jullie mogen niet vergeten dat jullie naar school komen om te studeren. Bij 

de studies hoort ook de voorbereiding op het latere beroepsleven. Ook daar 

zullen jullie je moeten houden aan kledingnormen die verschillen van de 

vrijetijdsnormen. De directeur zal de normen bekend maken wanneer er 

aanleiding toe is (bv. bij warm weer). Ook bij stages kunnen kledingnormen 

opgelegd worden. Zo kan er ook gevraagd worden om de hoofddoek niet te 

dragen tijdens de stage. 

 

Dit toont meteen dat er wel degelijk al formules in werking zijn die een oplossing 

bieden voor de zogenaamde enorme ‘technische’ problemen die mevrouw Verhaert 

inroept, onder meer het verzekeren van stagemogelijkheden voor de leerlingen. 

Mevrouw Verhaert antwoordde op 24 mei dat zij vooraf overeenstemming in de 

stedelijke onderwijsraad wenst. Anderzijds laat het antwoord van de deputatie bij 

monde van Luc Lemmens, in theorie, de mogelijkheid open dat, na wijziging van 

het standpunt in de onderwijsraad, ook het provinciebestuur haar schoolreglement 

voor het POA wijzigt.  

 

Vandaar volgende vragen aan mevr. Verhaert: 

 Welke stappen hebt u sinds oktober 2013 ondernomen, zowel in de 

onderwijsraad als in de deputatie, om de door uw partij gewenste 

afschaffing van het hoofddoekenverbod te agenderen en te doen bespreken? 

 Welke resultaten hebt u daarbij behaald? 

 Hebt u, sinds uw verklaringen van medio mei, extra initiatieven genomen 

om de zaak in de onderwijsraad te laten vooruitgaan in de door u 

aangekondigde en wenselijk geachte richting? 

https://sstrid.files.wordpress.com/2014/04/spa.pdf


VERGADERING VAN 28 JUNI 2018 

 201 

 Welke maatregelen neemt u om, nog vóór het begin van het volgende 

schooljaar, een doorbraak te bekomen in de zaak van de vrijheid voor 

leerlingen en leerkrachten om zowel de hoofddoek wel als niet te dragen? 

 U had aangekondigd dat het POA desnoods alleen het hoofddoekenverbod 

zou afschaffen? Bent u bereid dit daadwerkelijk uit te voeren indien er op 

korte termijn geen akkoord hierover bereikt wordt in de onderwijsraad? Hoe 

gaat u dat dan doorvoeren? Waarom zouden u en het provinciebestuur van 

Antwerpen niet meteen kunnen realiseren wat in het provinciaal onderwijs 

van Oost-Vlaanderen al geruime tijd bestaat en werkt? 

 

 

VOORZITTER.- De heer Merckx heeft het woord. 
 

De heer MERCKX.- Voorzitter, collega’s, 
 

Er moet mij eerst een kleinigheid van het hart, en dat heeft betrekking op de manier 

waarop we met mekaar omgaan. Ook al zijn we het over grotere of kleinere dingen politiek 

oneens vind ik dat we toch een zekere beleefdheid en menselijkheid in onze omgang 

moeten bewaren. U hebt kunnen vaststellen dat ik op 16 april deze interpellatie al quasi 

integraal bezorgd hebt aan mevrouw Verhaert. Nu kom ik gisteren toevallig, omdat ik haar 

een mailbericht stuur, via een automatisch antwoord te weten dat ze op reis is naar 

Bahrein, en dus niet zelf zal antwoorden op deze interpellatie. Ik ga ervan uit dat die reis 

naar Bahrein een dienstreis is en geen lastminute. Dus kon ze volgens mij zich toch de 

moeite getroosten om 12 dagen geleden dit al te melden. Er is mij dan gisteren ook 

meegedeeld dat er een andere gedeputeerde zal antwoorden op mijn argumenten en 

vragen. Ik hoop dat haar afwezigheid geen voorwendsel wordt om sommige van die vragen 

te omzeilen. Ik vertrouw erop dat mevrouw Verhaert en haar kabinet, in voorbereiding van 

haar afwezigheid, gezorgd zullen hebben dat er goede en concrete antwoorden zijn. 
 

Waarover gaat het? Over het stappenplan dat zij volgde en volgt en om zowel in de 

deputatie als in de onderwijsraad de afschaffing van het hoofddoekenverbod in het 

provinciaal onderwijs Antwerpen snel te doen vooruitgaan. 

Deze interpellatie is een uitloper van die welke door collega Diederik Vandendriessche in 

de vorige raad werd gehouden onder de titel: “In verband met het verbod op het dragen 

van kledij met een religieuze boodschap in provinciale scholen: graag een duidelijk 

standpunt van de gedeputeerde voor Onderwijs en de voltallige deputatie”. Namens de 

volledige deputatie antwoordde gedeputeerde Lemmens hierop: “Het standpunt van de 

deputatie blijft zoals opgenomen in de reglementen die vorige maand werden goedgekeurd. 

De deputatie weet dat er momenteel gesprekken gevoerd worden binnen de onderwijsraad. 

Indien de onderwijsraad een standpunt zal innemen zal dit binnen de deputatie opnieuw 

besproken worden, maar blijven ondertussen de vorige maand goedgekeurde reglementen 

gelden.” Namens de sp.a betuigde fractievoorzitter Frank Geudens steun aan deze 

herbevestiging, door de voltallige deputatie, van het hoofddoekenverbod in het POA. 

Nochtans had gedeputeerde Verhaert op 11 mei paginabreed in de kranten van Mediahuis 

(Gazet van Antwerpen, De Standaard en Het Nieuwsblad), een dag erna nog bevestigd in 

De Tijd en De Morgen, verklaard: “Vandaag is het tijd om het hoofddoekenverbod te 

schrappen. Er loopt veel talent rond in Antwerpen, maar ze mogen niet voor de klas staan 

omdat ze een hoofddoek dragen. De scholen merken dat ze zo veel talentvolle leerkrachten 
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aan zich voorbij laten gaan, terwijl we ze echt wel nodig hebben. Liefst laat ik het verbod 

vallen in alle Antwerpse scholen maar desnoods doen we dat alleen in het provinciaal 

onderwijs.” Duidelijke taal die de dagen erna ook nog in andere media werd herhaald. Dat 

verheugde ons, op de eerste plaats omwille van de inhoud van het standpunt maar ook 

omdat deze ‘hoofddoekenbocht’ – zo bestempelde de pers het – het gevolg was van het 

voorstel dat de PVDA in de zitting van april deed om het hoofddoekenverbod uit het 

schoolreglement te schrappen. 
 

Des te meer waren we ontgoocheld in de provincieraadszitting van mei te moeten 

vaststellen dat de hoofddoekenbocht van mevrouw Verhaert en haar fractie er in feite 

geen was. Niet alleen applaudisseerde ze voor de herbevestiging van het 

hoofddoekenverbod door de deputatie. Op een vraag van collega Diederik Vandendriessche 

waarom zij deze sereniteit heeft doorbroken door het geven van een interview antwoorde 

mevrouw Verhaert: “Ik heb het interview niet gezocht en achteloos de telefoon 

opgenomen, maar dat interview is nooit mijn wens geweest zoals ik publiekelijk op de radio 

heb verklaard.” Haar fractieleider suggereerde bovendien dat haar woorden en goede 

bedoelingen verdraaid zijn geweest. Stuk voor stuk uitspraken die de in de pers genoemde 

hoofddoekenbocht op zijn minst fel afzwakte. 
 

Wat er ook van zij, we dienen ons af te vragen of de gedeputeerde zich nog gebonden voelt 

door volgende twee punten uit het sp.a-programma van 2014, dat het resultaat was van 

stemmingen op het congres van de sp.a van oktober 2013. Ik citeer, niet volledig: “In het 

punt 1097 staat: Godsdienstvrijheid geldt ook voor overheidsambtenaren. sp.a laat 

ambtenaren die geen functiekledij dragen toe om religieuze en levensbeschouwelijke 

tekenen op de werkvloer te dragen.” Verder staat er ook: “Het zogenaamde ‘vermoeden van 

partijdigheid’ berust op vooroordelen waaraan de overheid niet mag toegeven. De beste 

remedie tegen wederzijdse vooroordelen is een correcte dienstverlening, door een 

ambtenarenkorps dat zichtbaar de diversiteit binnen onze samenleving weerspiegelt.” Het 

programmapunt 1098, dat specifiek betrekking heeft op het onderwijs luidt: “Principieel 

zijn we voorstander dat leerlingen zelf in alle vrijheid kunnen kiezen om binnen de school al 

dan niet religieuze of levensbeschouwelijke tekenen te dragen.”  
 

In de vorige raadszitting voerde gedeputeerde mevrouw Verhaert technische bezwaren 

aan die volgens haar een snelle doorvoering van de afschaffing van het hoofddoekenverbod 

onmogelijk maken. Welnu het provinciaal onderwijs van Oost-Vlaanderen toont ons dat dit 

niet klopt. Zoals ik hier al eerder aanhaalde is het hoofddoekenverbod daar, onder druk 

van organisaties uit het middenveld, al geruime tijd geschrapt uit die schoolreglementen. 

Ik citeer voor u de paragraaf betreffende kledingvoorschriften in het reglement van het 

PHTI Gent, het provinciaal Handels- en Technisch Instituut, dat luidt: “Jullie dragen een 

verzorgde kleding en hebben een net voorkomen in overeenstemming met de algemeen 

aanvaardbare fatsoensnormen. Deze ‘fatsoensnormen’ worden bepaald door de directie, 

eventueel in overleg. Jullie mogen niet vergeten dat jullie naar school komen om te 

studeren. Bij de studies hoort ook de voorbereiding op het latere beroepsleven. Ook daar 

zullen jullie je moeten houden aan kledingnormen die verschillen van de vrijetijdsnormen. 

De directeur zal de normen bekend maken wanneer er aanleiding toe is (bv. bij warm weer). 

Ook bij stages kunnen kledingnormen opgelegd worden. Zo kan er ook gevraagd worden om 

de hoofddoek niet te dragen tijdens de stage.” Met andere woorden, voor het bijwonen van 
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de lessen is het wel toegelaten. Dit toont meteen dat er wel degelijk al formules in werking 

zijn die een oplossing bieden voor de zogenaamde enorme ‘technische’ problemen die 

mevrouw Verhaert inroept, onder meer het verzekeren van stagemogelijkheden, het 

overgaan van het ene net naar het andere.  
 

Mevrouw Verhaert antwoordde op 24 mei dat zij vooraf overeenstemming in de stedelijke 

onderwijsraad wenst. Anderzijds laat het antwoord van de deputatie, bij monde van Luk 

Lemmens, en dat beschouw ik als een open deurtje, in theorie de mogelijkheid open dat, na 

wijziging van het standpunt in de onderwijsraad, ook het provinciebestuur haar 

schoolreglement voor het provinciaal onderwijs Antwerpen wijzigt. Wat de mogelijkheden 

betreft om desnoods snel, alleen al in het provinciaal onderwijs, als trendsetter het 

hoofddoekenverbod af te schaffen kan dit perfect conform de statuten van de in 2011 

door Robert Voorhamme opgerichte Onderwijsraad. Onder artikel 4: bijeenkomsten en 

consensus, lezen we daar in paragraaf 2: “Als er geen consensus is, kunnen de 

onderwijsverstrekkers er elk voor kiezen om toch door te gaan met het thema, maar kan 

geen enkele onderwijsverstrekker uit naam van de Onderwijsraad spreken.” Meer algemeen 

blijkt uit die statuten ook dat de Antwerpse Onderwijsraad geen beslissingen kan opleggen 

aan de netten of aan de scholen. Het is een overlegorgaan met adviserende bevoegdheid. 

Het is u voldoende bekend dat het katholiek onderwijs de in 2001 gemaakte afspraak in 

verband met kledij met een religieuze of levensbeschouwelijke boodschap nooit vertaald 

heeft in een ondubbelzinnig hoofddoekenverbod in zijn scholen. En die maken dus ook deel 

uit van die Onderwijsraad. Die afspraak binnen het bureau van de Antwerpse 

Onderwijsraad is zeker juridisch, ook voor het provinciaal onderwijs, niet bindend. 

Overigens hebben de adviezen en afspraken binnen de Onderwijsraad Antwerpen enkel 

betrekking op de scholen in de stad Antwerpen. Voor het provinciaal onderwijs lazen we 

dat de afspraak van 2011, in verband met de hoofddoek, enkel op de afdelingen van Avant, 

het vroegere Sint-Godelieve, en de middelbare onderwijsrichtingen van PIVA betrekking 

heeft. De Onderwijsraad Antwerpen heeft niets te zien met de meerderheid van onze 

middelbare scholen die gelegen zijn buiten de stad, met name het PTS Boom, 

PTS Mechelen, en PTI Stabroek. Het argument dat een voorafgaande consensus in de 

Onderwijsraad Antwerpen wenselijk is, gaat voor hen alvast niet op. 
 

Vandaar volgende vragen aan mevrouw Verhaert en de deputatie. 

- Welke stappen hebt u sinds oktober 2013 ondernomen, zowel in de Onderwijsraad als in 

de deputatie, om de door uw partij gewenste afschaffing van het hoofddoekenverbod te 

agenderen en te doen bespreken?  

- Welke resultaten hebt u daarbij behaald?  

Hebt u, sinds uw verklaringen van medio mei, extra initiatieven genomen om de zaak in de 

Onderwijsraad te laten vooruitgaan in de door u aangekondigde en wenselijk geachte 

richting?  

- Welke maatregelen neemt u om, nog vóór het begin van het volgende schooljaar, een 

doorbraak te bekomen in de zaak van de vrijheid voor leerlingen en leerkrachten om zowel 

de hoofddoek wel als niet te dragen?  

- U had aangekondigd dat het provinciaal onderwijs Antwerpen desnoods alleen het 

hoofddoekenverbod zou afschaffen? Bent u bereid dit daadwerkelijk uit te voeren indien 

er op korte termijn geen akkoord hierover bereikt wordt in de Onderwijsraad? Artikel 4 

van de statuten van die Onderwijsraad: “De onderwijsverstrekkers kunnen er elk voor 
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kiezen om toch door te gaan met een thema.” Geeft u daartoe de volledige vrijheid? De 

meerderheid van de provinciale scholen die buiten de stad Antwerpen liggen is op geen 

enkele wijze gevat door de Onderwijsraad. Waarom schrapt u daar al niet meteen het 

hoofddoekenverbod uit het schoolreglement? 

- Waarom zouden u en het provinciebestuur van Antwerpen niet meteen kunnen realiseren 

wat in het provinciaal onderwijs van Oost-Vlaanderen al geruime tijd bestaat en efficiënt 

werkt? 
 

Ik dank u. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Lemmens heeft het woord. 
 

De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Mijnheer Merckx, mijnheer de voorzitter, collega’s, 
 

Ik wil toch even duiden dat collega Verhaert inderdaad op een dienstreis is naar Bahrein, 

waar zij het Kempens Landschap vertegenwoordigt, om te zien of we de Kolonies tot 

Unesco werelderfgoed kunnen doen doorgroeien.  
 

De griffier heeft u gisteren laten weten dat als u een vraag stelt aan de deputatie, of aan 

een gedeputeerde, dat we namens de deputatie antwoorden. Dat is ook wat nu gebeurt. Het 

is geen enkel probleem dat mevrouw Verhaert hier niet is. Verder denken wij dat wij 

moeten zeggen vanuit de deputatie dat het debat vorige maand uitvoerig gevoerd is 

geworden, dat u alle antwoorden terug kan vinden in het verslag van die vergadering, en dat 

het heel duidelijk is wat daar gezegd is wat het verdere onderwijsdebat is. Dat zal zijn 

gang moeten gaan in de Onderwijsraad. Ik denk dat we daar verder niets, maar dan ook 

niets, aan toe te voegen hebben. Alles is gezegd. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Merckx heeft het woord. 
 

De heer MERCKX.- Dit is echt wel de aanfluiting van een democratisch parlementair debat. 

Ik stel u 7 vragen, waarop in de vorige zitting geen antwoord gegeven is. Het centrale 

argument toen was, en dat u ook zelf herhaald: “Er zijn besprekingen aan de gang in de 

Onderwijsraad”. 

Mijn eerste vraag was: welke besprekingen zijn er sinds 2013 geweest, en welke extra 

initiatieven sinds de verklaring van mevrouw Verhaert medio mei van dit jaar. Dus u geeft 

mij geen enkele datum wanneer dit onderwerp op de agenda gestaan heeft van die 

Onderwijsraad, ook geen enkel verslag. Ik heb zelf gezocht bij Onderwijsraad Antwerpen. 

Daar staat in hun statuten dat zij hun verslagen publiceren, zowel op het onderdeel 

‘adviesraden’ van de site van de stad Antwerpen, als op hun eigen onderdeel ‘algemeen 

onderwijs Antwerpen’. Er is geen enkel verslag van die Onderwijsraad te vinden. 

U hebt de vorige keer gezegd: “Er wordt op dit ogenblik in de Onderwijsraad over dat 

onderwerp gesproken.” Wel, lever mij het bewijs met een verslag, met een datum, met wat 

ons provinciebestuur daar door haar vertegenwoordigers heeft laten voorstellen. Op die 

manier wordt die verwijzing naar de Onderwijsraad gewoon een uitvlucht, een paravent om 

te verbergen dat men in feite niets onderneemt. Dat is ook de betekenis van de sereniteit 
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waar op het einde van het debat hier de vorige keer naar werd verwezen: laat het sereen 

terug zoals het is sinds 2013, namelijk dat het probleem niet gesteld wordt en dat er niet 

aan gewerkt wordt. Wel, bewijs mij het tegenovergestelde: dat er besprekingen geweest 

zijn over dat onderwerp, en dat ze nu geïntensifieerd en aan de gang zijn. Lever mij dat 

bewijs. 

 

U antwoordt ook niet op de andere vragen.  

Waarom maken wij geen gebruik van het artikel 4 van de statuten van de Onderwijsraad? 

Dat is ook niet aan bod gekomen de vorige keer. Dat stelt dat de onderwijsverstrekkers er 

elk voor kunnen kiezen om toch met één thema door te gaan. Onder meer het katholieke 

net doet dat al. Het stedelijk onderwijs doet dat ook wat betreft de leerkrachten. 

Iedereen kan dat getuigen. 

De volgende vraag hebt u ook niet beantwoord, namelijk hoe kan men zich beroepen op de 

onderwijsraad van de stad Antwerpen voor de meerderheid van onze scholen die zich niet 

in deze stad bevinden? 

Tenslotte, wat u ook niet beantwoord hebt is waarom het in het provinciaal onderwijs van 

Oost-Vlaanderen wel kan. Waarom al die zogenaamd technische hinderpalen, die mevrouw 

Verhaert hier de vorige keer vermeldde, daar wel heel correct en efficiënt zijn opgelost.  

 

Ik vind het een schande, een antwoord van 5 zinnen op een gedegen interpellatie die 

allemaal, punt voor punt, nieuwe vragen stelt. 

Ik vraag dat u mij op die nieuwe vragen, die ik hier nog eens herhaald hebt, antwoord. 

Om te beginnen: wanneer is er over dat onderwerp gesproken, en wat is daar voorgesteld in 

de Onderwijsraad? Wat is men van plan van nog te doen in de komende maanden voor het 

schooljaar? Ook die vragen of heel die redenering kan toegepast worden op de scholen van 

ons provinciaal netwerk die zich niet in de stad Antwerpen bevinden, en ook de vergelijking 

met Oost-Vlaanderen waar het wel kan. 

Antwoord daar alstublieft op? 
 

 

De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Mijnheer Merckx, ik heb u gezegd dat het debat is 

gevoerd vorige maand. Er is heel duidelijk stelling genomen. Wij hebben ons standpunt 

namens de meerderheid hier heel duidelijk naar voor gebracht. Ik heb op zeker moment 

ook gezegd: de besprekingen zijn momenteel aan de gang in de Onderwijsraad. Dat is wat 

mevrouw, collega Verhaert, ons hier heeft gezegd.  

Wij blijven bij dat standpunt. We zullen zien hoe dat evolueert. Dan zullen wij dat 

bekijken. Maar het zal de deputatie zijn en deze provincieraad die verder beslist. Wat er 

in andere provincies of andere steden gebeurt is hun zaak. Wij hebben hier onze 

bevoegdheid voor ons provinciaal onderwijs. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Röttger heeft het woord. 
 

De heer RÖTTGER, gedeputeerde.- Voorzitter, hier wordt over een debat gesproken dat 

geen debat is. Er werd zelfs geciteerd uit mijn partijprogramma. Moest ik vroeger taken 

beoordelen, dan is het selectief citeren niet direct iets waar je veel punten mee haalt, 

collega Merckx. 
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Als u mij toestaat, voorzitter, ga ik één zin toevoegen voor het verslag wat uit het 

partijprogramma van de sp.a dus komt. Ik heb niet vaak de gelegenheid om dat te doen. 

“Principieel zijn we voorstander dat leerlingen in het onderwijs zelf in alle vrijheid kunnen 

kiezen om binnen de school al dan niet religieuze of levensbeschouwelijke tekenen te 

dragen.” Daar stopt mijnheer Merckx. “Deze vrijheid is echter onderworpen aan een aantal 

voorwaarden, waaronder het zichtbaar blijven van het aangezicht, de deelname aan 

georganiseerde en sportieve of culturele lessen, regels van veiligheid bij bediening van 

machines, en de keuzevrijheid van de inrichtende macht.” Ik wou dat enkel toevoegen ter 

nuancering van het standpunt van daarnet. 
 

 

De heer MERCKX.- U ontpopt zich hier wel echt als een actieve voorstander van het 

behoud van het hoofddoekenverbod, ook door die verwarring die u maakt. Ik had het er 

gerust bij kunnen zetten. Dat weet u goed genoeg. Ik verwijs ook naar de link waar dat 

allemaal geciteerd wordt. U weet ook dat de vraag om een hoofddoek te kunnen dragen 

helemaal niets te maken heeft met kledij die het gezicht bedekt. Er is geen enkele van de 

activisten baas over eigen hoofd. En al die andere organisaties die vragen om dat 

discriminerende hoofddoekenverbod af te schaffen verdedigen dat men hoofddeksels zou 

mogen dragen die het gezicht verbergen. Het is gewoon belachelijk van met zo’n argument 

af te komen. 

Wij kunnen niet anders dan besluiten dat u geen enkel bewijs kan aanvoeren dat er 

inderdaad in de Onderwijsraad aan gewerkt wordt, over gesproken is, en voor geijverd 

wordt. 
 

 

VOORZITTER.- Hierbij sluiten we deze discussie af. 
 

 

Nr. 14/3 van de agenda 

 

Interpellatie in verband met de nieuwe ontwikkeling Electrabelsite, 

ingediend door Diederik Vandendriessche (Groen). 

Interpellatie 

 

Onder het mom van ‘burgerparticipatie’ vond op woensdag 23 mei een interactieve 

infomarkt plaats over de herontwikkeling van de Electrabelsite in Schelle. In het 

persbericht heette het dat de provincie Antwerpen samen met burgers aan de 

herontwikkeling van de oude elektriciteitscentrale werkt. In Schelle, bij de monding 

van de Rupel in de Schelde, ligt namelijk de oude elektriciteitscentrale van 

Electrabel op een terrein van maar liefst 82,5 ha. Het terrein is momenteel bestemd 

als gebied voor gemeenschapsvoorziening, industriegebied, natuur- en parkgebied. 

In het oosten liggen een woonwijk en een vissersclub. De elektriciteitscentrale is al 

een tijdje buiten gebruik en rondom de centrale bevindt zich een grote en groene 

ruimte in een uniek rivierlandschap. 

 

In hetzelfde persbericht wordt gemeld dat omwonenden en andere stakeholders 

reeds betrokken werden bij het voorbereidende onderzoek via twee workshops. De 

gemeentebesturen van Schelle en Niel, de eigenaars en verschillende Vlaamse 

instanties zoals de VLM en ANB maakten deel uit van de stuurgroep. Voor de 

omzetting van de ruimtelijke ideeën in een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 
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(PRUP) deed de provincie ook een beroep op geïnteresseerden. Op woensdag 

23 mei werd daarom de bewuste infomarkt georganiseerd. Ikzelf was een van die 

geïnteresseerden omdat een dergelijk initiatief alleen maar kan worden toegejuicht. 

 

Uit de verschillende denkoefeningen en overlegmomenten die aan de infomarkt 

voorafgegaan waren, waren blijkbaar 2 scenario’s gegroeid waaruit op dit ogenblik 

moet worden gekozen. Men zou kunnen stellen dat de beperking tot 2 scenario’s de 

impact van de inspraak behoorlijk beperkt, maar voor een dergelijke site is het 

uiteraard geen optie om tientallen scenario’s open te laten. De 2 scenario’s die 

voorlagen, bevatten enkele knappe concepten, zoals een landschapspark met een 

natuurlijke toeristenaccommodatie (zogenaamde ‘ecolodges’) of – in het andere 

scenario – een energiehub op basis van de getijden van de Schelde. 

 

Ter plekke hoorde ik van verschillende omwonenden – onder meer van de 

aangrenzende Tuinwijk – vaak de opmerking waarom er per se bewoning moet 

komen op de nieuwe site. Die bewoning gaat enkel nog meer verkeer aanzuigen en 

de verkeerssituatie in de omgeving van Schelle en Niel is al niet evident, zo luidde 

het. En dat is inderdaad ook het merkwaardige in dit verhaal. De beide scenario’s 

zijn compleet verschillend, op één punt na: het feit dat er telkens een woonwijk van 

4 of 5 ha zou moeten komen. Ik ben dan ook benieuwd welke resultaten de 

infomarkt op dat vlak heeft opgeleverd en of er daarover in deze raad 

gecommuniceerd kan worden: kan de deputatie mij met andere woorden zeggen 

wat de belangrijkste opmerkingen van de verschillende bezoekers waren? 

 

In de infobrochure lezen we dat deze site vanuit Antwerpen na de Hobokense 

Polder de eerste open en nog natuurlijke locatie op de rechter Scheldeoever is. We 

lezen ook dat de verkeersleefbaarheid van de omgeving als prioritair naar voren 

wordt geschoven. Daarom verbaast het toch enigszins waarom er in de twee totaal 

verschillende scenario’s telkens een volledig nieuwe woonwijk wordt voorzien. 

Vandaar mijn vraag: waarom wordt er geen werk gemaakt van een derde scenario, 

dat volledig focust op het unieke landschappelijke karakter van de site, zonder 

woonwijken of hotel? Waarom wordt die keuze niet voorgelegd aan de stakeholders 

uit de omgeving? Er is immers geen enkele dwingende reden om op deze specifieke 

plek een partiële bestemmingswijziging naar woongebied te creëren. 

 

 

VOORZITTER.- De heer Vandendriessche heeft het woord. 
 

De heer VANDENDRIESSCHE.- Voorzitter, collega’s, 
 

Onder het mom van ‘burgerparticipatie’ vond op woensdag 23 mei een interactieve 

infomarkt plaats over de herontwikkeling van de Electrabelsite in Schelle. In het 

persbericht heette het dat de provincie Antwerpen samen met burgers aan de 

herontwikkeling van de oude elektriciteitscentrale werkt. In Schelle, bij de monding van de 

Rupel in de Schelde, ligt namelijk de oude elektriciteitscentrale van Electrabel op een 

terrein van maar liefst 82,5 ha. Het terrein is momenteel bestemd als gebied voor 

gemeenschapsvoorziening, industriegebied, natuur- en parkgebied. In het oosten liggen een 

woonwijk en een vissersclub. De elektriciteitscentrale is al een tijdje buiten gebruik en 

rondom de centrale bevindt zich een grote en groene ruimte in een uniek rivierlandschap. 

In hetzelfde persbericht wordt gemeld dat omwonenden en andere stakeholders reeds 

betrokken werden bij het voorbereidende onderzoek via twee workshops. De 
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gemeentebesturen van Schelle en Niel, de eigenaars en verschillende Vlaamse instanties 

zoals de VLM en ANB maakten deel uit van de stuurgroep. Voor de omzetting van de 

ruimtelijke ideeën in een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) deed de provincie 

ook een beroep op geïnteresseerden. Op woensdag 23 mei werd daarom de bewuste 

infomarkt georganiseerd. Ikzelf was een van die geïnteresseerden omdat een dergelijk 

initiatief alleen maar kan worden toegejuicht.  

Uit de verschillende denkoefeningen en overlegmomenten die aan de infomarkt 

voorafgegaan waren, zijn blijkbaar 2 scenario’s gegroeid waaruit op dit ogenblik moet 

worden gekozen. Men zou kunnen stellen dat de beperking tot 2 scenario’s de impact van de 

inspraak behoorlijk beperkt, maar voor een dergelijke site is het uiteraard geen optie om 

tientallen scenario’s open te laten.  
 

De 2 scenario’s die voorlagen, bevatten enkele knappe concepten, zoals een landschapspark 

met een natuurlijke toeristenaccommodatie, zogenaamde ‘ecolodges’, of in het andere 

scenario een energiehub op basis van de getijden van de Schelde. Ter plekke hoorde ik van 

verschillende omwonenden – onder meer van de aangrenzende Tuinwijk – vaak de opmerking 

waarom er per se bewoning moet komen op de nieuwe site. Die bewoning gaat enkel nog 

meer verkeer aanzuigen en de verkeerssituatie in de omgeving van Schelle en Niel is al niet 

evident, zo luidde het. En dat is inderdaad ook het merkwaardige in dit verhaal. De beide 

scenario’s zijn compleet verschillend, op één punt na: het feit dat er telkens een woonwijk 

van 4 of 5 ha zou moeten komen.  

Ik ben dan ook benieuwd welke resultaten de infomarkt op dat vlak heeft opgeleverd en of 

er daarover in deze raad gecommuniceerd kan worden. Kan de deputatie mij met andere 

woorden zeggen wat de belangrijkste opmerkingen van de verschillende bezoekers waren?  
 

In de infobrochure lezen we dat deze site vanuit Antwerpen, na de Hobokense Polder, de 

eerste open en nog natuurlijke locatie op de rechter Scheldeoever is. We lezen ook dat de 

verkeersleefbaarheid van de omgeving als prioritair naar voren wordt geschoven. Daarom 

verbaast het toch enigszins waarom er in de twee totaal verschillende scenario’s telkens 

een volledig nieuwe woonwijk wordt voorzien.  

Vandaar mijn vraag: waarom wordt er geen werk gemaakt van een derde scenario, dat 

volledig focust op het unieke landschappelijke karakter van de site, zonder woonwijken of 

zonder hotel? 

Waarom wordt die keuze niet voorgelegd aan de stakeholders uit de omgeving? Er is 

immers geen enkele dwingende reden om op deze specifieke plek een partiële 

bestemmingswijziging naar woongebied te creëren. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Lemmens heeft het woord. 
 

De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Collega’s, mijnheer de voorzitter, mijnheer 

Vandendriessche, 
 

We hebben inderdaad een participatietraject opgestart, wat we trouwens altijd doen. We 

doen dat niet onder het mom van, we doen dat gewoon. Uw vraagstelling is altijd zo’n 

beetje ‘onder het mom’. Wat is dit? Dit is participatie zoals het hoort, en dat hebben we 

gedaan. 
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Om ten gronde te kunnen antwoorden op vragen stel ik voor om eerst vraag 1 en 3 te 

beantwoorden. 
 

Vraag 1: Kan de deputatie mij met andere woorden zeggen wat de belangrijkste 

opmerkingen van de verschillende bezoekers waren? 

De belangrijkste mondelinge opmerkingen van de infomarkt 23 mei waren: enthousiasme 

over dat er een nieuwe ontwikkeling zou komen, en het behoud van de generatorhal, want 

dat is voor Hemiksem en Schelle een heel belangrijk gegeven. Er was ook enthousiasme 

over het behoud van het groene karakter en het zichtbaar maken van het water. Mensen 

en water zijn iets wat altijd iets boeiends brengt. Ik denk ook dat men daar op die ligging 

heel veel mogelijkheden heeft om de mensen terug bij het water te brengen. Men vindt het 

positief dat de site terug voor energieopwekking kan gebruikt worden. En er zijn ook 

mensen die zeggen dat naast wonen er ook oog is voor recreatie, ontspanning en natuur. 

Men is enthousiast over het behoud van de visvijvers. 
 

Er zijn wel bezorgheden, en u hebt dat zelf aangeraakt, over de mobiliteit, over de rust en 

het karakter van de omgeving en het aantal bijkomende woningen. 
 

De aanwezigen kregen ook de mogelijkheden om suggesties en vragen achter te laten op 

een suggestiemuur. De belangrijkste opmerkingen waren: 

 Het rustige karakter van de tuinwijk behouden; 

 Een extra toegangsweg voorzien. Enkel ontsluiting via de Tolhuistraat en de 

Interescautlaan is niet haalbaar; 

 Geen nieuwe woningen; 

 Recreatie: zeescouts, jachthaven en pleziervaart; 

 Recreatie op schaal van de gemeente voorzien; 

 Mountainbikeparcours; 

 De generatorhal behouden en beschermen. Dat komt verschillende keren terug; 

 Visvijvers Pennekenvolt op de huidige locatie behouden; 

 Een deel van de site behouden voor fauna, en maar zeer beperkt toegankelijk 

maken. Het gebied behouden voor natuurontwikkeling; 

 Halte voor de waterbus op de site voorzien; 

 De generatorhal renoveren en daar lofts in voorzien maar geen bijkomende 

woningen bijbouwen; 

 Behouden van de huiszwaluw en de slechtvalk; 

 Historische karakter van de tuinwijk behouden. 
 

Waarom wordt deze keuze niet voorgelegd aan de stakeholders uit de omgeving?  

De stakeholders zijn wel degelijk betrokken geweest. Op 8 december 2016 was er een 

workshop. Het doel van die workshop was samen met de omwonenden en gebruikers kijken 

wat de mogelijkheden en de problematieken van de site zijn. 

De genodigden op de eerste workshop waren: de Visclub Pennenken Volt, Grondeigenaars, 

afvaardiging vereniging van mede-eigenaars van de Interescautwijk, gemeenten Schelle en 

Niel, afvaardiging gecoro’s Schelle en Niel, adviesraden Schelle, gemeenteraad Schelle en 

Natuurpunt Rupelstreek. Er waren 40 aanwezigen en er was afvaardiging van elke geleding 

die ik hier heb opgenoemd. 
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Op zaterdagvoormiddag 30 september 2017 ging een tweede workshop door. Het doel 

hiervan was de bewoners en gebruikers de mogelijkheid bieden om te discussiëren over 

twee extreme discussiescenario’s: energielandschap en recreatief landschap. 

De genodigden waren deze van de eerste workshop uitgebreid met de gemeente Hemiksem, 

de Gecoro gemeente Hemiksem, alle bewoners van de Interescautwijk en de 

buurtbewoners (onder andere de Tolhuisstraat en de Kapelstraat). Er waren 

75 aanwezigen. 

De derde stap in het participatietraject was de infomarkt op woensdagavond 23 mei 2018 

waarnaar u verwezen hebt. Het doel van de infomarkt was het informeren over het 

voorbereidend onderzoek en over de start van de opmaak van het PRUP. De genodigden 

waren de genodigden van workshop 1 en 2 (per e-mail), aangevuld met bewoners 

Interescautwijk en buurtbewoners, die een flyer via de post hebben gekregen, en alle 

geïnteresseerden via pers- en communicatiekanalen van de provincie en de gemeenten. Er 

waren 200 aanwezigen. 
 

U vraagt ook nog waarom er geen werk wordt gemaakt van een 3de scenario dat volledig 

focust op het landschappelijk karakter van de site, zonder woonwijken of hotel. 

Er is geen sprake van twee eindscenario’s. De scenario’s waarnaar u verwijst zijn de 

2 scenario’s die gebruikt werden om de gesprekken met de deelnemers te stroomlijnen. 

Het waren twee uitersten in invulling van het gebied zodat ze discussie zouden uitlokken. 
 

Op basis van een discussie rond twee uiterste scenario’s werden tijdens de workshops 

6 verschillende voorstellen van invulling uitgewerkt. Dit gebeurde aan de hand van 

maquettes en referentievoorbeelden. 

De 6 voorstellen zijn samengevat in een synthesenota die voorgesteld werd op de 

infomarkt. De voorstellen zijn ook samengevat in een brochure die toen uitgedeeld werd. 
 

Op basis van de 6 voorstellen hebben we bepaald waar een consensus over is en waar geen 

consensus over gevonden werd. De consensus kunnen we al vastleggen. Over de zaken waar 

geen consensus werd over gevonden, zal nu verder gediscussieerd worden. 

Ondertussen starten we de PRUP-procedure terwijl we verdergaan met burgerparticipatie. 

We hebben dus 2 zoekzones op dat terrein georganiseerd om te bekijken wat de mogelijke 

ontwikkelingen daar zijn. Maar wij doen dat verder in een burgerparticipatie, en altijd in 

overleg met de buurt en de stakeholders die ik u daarjuist heb genoemd. 
 

Dank u. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Vandendriessche heeft het woord. 
 

De heer VANDENDRIESSCHE.- Dank u wel, gedeputeerde Lemmens. 

 

Ik denk dat we hier geen tekening moeten bij maken. Het is een heel moeilijk evenwicht 

tussen privé- en algemeen belang. Uiteraard is het zo dat de privéeigenaar hier een grote 

inspanning levert die er ook voor zorgt dat er heel knappe dingen kunnen gebeuren op dat 

terrein, en dat hij dan natuurlijk waar voor zijn geld vraagt via die woningen is uiteraard 

zijn goed recht in zekere zin. Maar ik wil toch oproepen om het algemeen belang als 
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provincie voor ogen te blijven houden, en niet onmiddellijk daar ook sowieso in mee te gaan. 

Het is toch belangrijk om daar het algemeen belang altijd voor ogen te houden. 

Wat de participatie betreft heb ik inderdaad een beetje ironisch gestart. Dat heeft te 

maken met de vraag waarom er altijd met dat infomarktmodel wordt gewerkt. Is het niet 

interessant om eens een keertje plenair terug te koppelen, zodanig dat mensen ook onder 

elkaar van mening kunnen wisselen. Dat kan ook goed georganiseerd worden. Dat hoeft niet 

te eindigen in een geroep en getier. Dat kan ook deftig gebeuren. Vandaar mijn opmerking. 

In verband met de commissie waarin u ook nog zei: dat was een politieke opmerking waarin 

u nog durfde zeggen dat ik daarmee naar de ambtenaar verwees, en dat was helemaal niet 

mijn standpunt toen. Als ik zeg ‘de manier waarop de participatie gebeurt’, dan heb ik het 

over politieke processen, en niet over de manier waarop de ambtenaren het doen. De 

ambtenaren doen het inderdaad zeer goed, en leveren zeer grote inspanningen om na de 

uren de mensen te woord te staan en informatie te geven. Maar het gaat mij een beetje om 

de vraag waar, en op welk moment in het hele proces de burgers mee rond de tafel komen. 

Want die hebben al 6 voorstellen, die worden herleid tot 2 scenario’s. Is dat nog ruimte 

genoeg, bijvoorbeeld in verband met die discussie over woningen, in dit geval voor de 

omwonenden. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Lemmens heeft het woord. 
 

De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Dat is de eeuwige discussie, mijnheer 

Vandendriessche. Wanneer kom je in het participatief moment? Wanneer start je? Ik denk 

dat we hier al heel vroeg gestart zijn. We zijn al gestart nog voor we het PRUP hebben 

opgestart. We zijn nu al 2 jaar daar met de buurt aan het praten. Of dat we dat nu doen 

zoals we dat nu gedaan hebben met een aantal borden en infobordjes te plaatsen waar al 

onze medewerkers info verstrekken aan de burgers die erom komen vragen, of in een grote 

zaal met een PowerPoint, speelt geen rol. We zijn afgestapt van die zaal waar mensen 

inzitten, en wij vanvoor een toelichting geven. Wij ondervinden nu dat we heel snel kunnen 

schakelen, en ook bij mensen die heel concrete vragen hebben antwoord kunnen bieden. 

Het concept van die verschillende infostands die er zijn werkt enorm goed, en wordt ook 

door de mensen die er komen enorm gewaardeerd. 

Voor de rest zullen wij in het verdere proces ook altijd met de buurt verder contact 

opnemen. Ik denk dat dit onze plicht is, en het is ook de gewoonte hier binnen de provincie 

al jarenlang. U hebt het gehoord op de commissie. Het is al zo van in de vorige legislatuur 

dat we dat toepassen. Participatie is en blijft enorm belangrijk. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Vandendriessche heeft het woord. 
 

De heer VANDENDRIESSCHE.- Een kleine voetnoot. Ik pleit er niet voor dat we teruggaan 

naar puur jullie vooraan, en de mensen in de zaal die luisteren. Maar een en-en-verhaal kan 

waardevol zijn, denk ik. Die infomarkten zijn ook waardevol, maar ik denk dat het 

belangrijk is dat mensen daar samen nog eens over kunnen terugkoppelen met zijn allen, in 

plaats van enkel post-its plakken op de muur. 
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VOORZITTER.- Bij deze zijn we aan het einde gekomen van de openbare zitting. Ik dank 

het publiek en vraag hen om de zaal te verlaten. 

 

 

De raad gaat in besloten vergadering om 16.33 uur. 
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15. BESLOTEN VERGADERING 

 

Nr. 15/1 van de agenda 

 

Aanwijzing omgevingsambtenaar voor 

de dienst Omgevingsvergunningen. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

Goedgekeurd met 49 stemmen ja, bij 1 stem nee en 2 onthoudingen. 

 

 
De vergadering wordt gesloten om 16.35 uur. 

 


