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PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 
__________ 

 
VERGADERING VAN 28 NOVEMBER 2018 

__________ 
 

 

De vergadering wordt geopend te 10.02 uur. 

 

De heer Provinciegriffier is aanwezig. 

 

Tekenden de aanwezigheidslijst: 

 

Mevrouw AVONTROODT Yolande 

Mevrouw BAETEN Els 

Mevrouw BAYRAKTAR Aysel 

De heer BELLENS Peter 

Mevrouw BOCKX Greet 

De heer BOLLEN Ivo 

Mevrouw BOONEN Nicole 

De heer CALUWÉ Ludwig 

De heer CLAESSEN Jan 

Mevrouw COLSON Mireille 

Mevrouw COTTENIE Christ'l 

De heer CUYT Rony 

De heer DE COCK Koen 

De heer DE HAES Jan 

Mevrouw DE HERT Vera 

De heer DELEUS Stefaan 

De heer DE VEUSTER Daan 

De heer DILLEN Koen 

De heer FEYAERTS Patrick 

De heer GEUDENS Frank 

De heer GEYSEN Kris 

De heer GODDEN Jürgen 

De heer GOOSSENS Kris 

Mevrouw GÜLHAN Saadet 

De heer HELSEN Koen 

Mevrouw JACQUES Ilse 

De heer JANSSEN Patrick 

De heer JANSSENS Eric 

De heer KERREMANS Koen 

De heer LEMMENS Luk 

De heer MARCIPONT Daniël 

De heer MEEUS Michel 

Mevrouw MICHIELSEN Inge 

De heer MINNEN Herman 
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Mevrouw MOREAU Livia 

Mevrouw NAERT Nicole 

De heer PALINCKX Koen 

De heer PEETERS Bruno 

Mevrouw PEETERS Marleen 

De heer RÖTTGER Rik 

De heer SCHOOFS Hans 

De heer SELS Frank 

Mevrouw STEVENS Lili 

De heer THIJS Danny 

De heer UGURLU Sener 

De heer VAN EETVELT Roel 

Mevrouw VAN GOOL Greet 

Mevrouw VAN HAUTEGHEM Marleen 

Mevrouw VAN HOFFELEN Karin 

De heer VAN HOVE Bart 

Mevrouw VAN HOVE Katleen 

Mevrouw VAN LANGENDONCK Gerda 

Mevrouw VAN OLMEN Mien 

Mevrouw VANALME An 

De heer VANDENDRIESSCHE Diederik 

Mevrouw VERHAERT Inga 

De heer VERHAEVEN Eddy 

Mevrouw VERLINDEN Linda 

De heer VOLLEBERGH Steven 

Mevrouw WECKHUYSEN Wendy 

De heer WILLEKENS Tim 

De heer ZANDER Jan 

 

 

Verontschuldigd: 

 

Mevrouw de gouverneur, de heer Luc BUNGENEERS, mevrouw Annie BWATU 

NKAYA, de heer Bert CORLUY, mevrouw Clarisse DE RYDT, de heer Oussama EL 

ABOUSSI, mevrouw Pascale GIELEN, de heer Werner HENS, de heer Kris MERCKX, 

mevrouw Silvy VAN BEERS en mevrouw Loes VAN CLEEMPUT. 
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De raad is bijeen in openbare vergadering. 

 

 

OPENBARE VERGADERING 

 

 

 
GRIFFIE 

Departement Mens, Communicatie 
en Organisatie 

 

 

De leden van de provincieraad 

 

 

 

 

 

 datum 6 november 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 woensdag 28 november 2018 om 10.00 uur. 

 

U wordt uitgenodigd deze vergadering bij te wonen. De vergadering heeft plaats in 

de raadszaal van het Provinciehuis, Elisabethlei 22 te 2018 Antwerpen. Als bijlage 

stuur ik u de agenda. 

 

Wanneer u te voet komt, kan u binnen via de hoofdingang van het Provinciehuis. 

Wanneer u met de wagen, met de fiets of met de moto komt, kan u de 

ondergrondse parking inrijden via de Elisabethlei. 

 

Met vriendelijke groeten 

 

De voorzitter 

 

 

Kris Geysen 

 

 

 

 

 Koningin Elisabethlei 22 

 2018 Antwerpen 

 T 03 240 50 11 
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PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 
VERGADERING VAN 28 NOVEMBER 2018 
Agenda 
 

 
OPENBARE VERGADERING 

 

0. Provinciale overheid 

 
 
1. Cultuur 

 

 
2. Ruimtelijke ordening, mobiliteit en intercommunales 

 

2/1 Uitvoering RSPA: PRUP “Afbakening kleinstedelijk gebied Boom - Rumst” – 

Boom, Niel en Rumst – definitieve vaststelling. Goedkeuring. 

 

2/2 Uitvoering RSPA: Afbakeningsproces kleinstedelijk gebied Herentals - 

Herentals, Grobbendonk en Herenthout. Kennisname. 

 

2/3 Erfgoed. Vermeerdering van exploitatiebudget en vermindering van 

nominatim-subsidie. Goedkeuring. 

 

2/4 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging CIPAL. Ontwerp van 

statutenwijzigingen. Goedkeuring. 

 

2/5 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging CIPAL. Algemene 

vergadering 14 december 2018. Agenda. Goedkeuring. 

 

2/6 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEAN. Ontwerp van 

statutenwijzigingen. Goedkeuring. 

 

2/7 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEAN. Algemene 

vergadering 19 december 2018. Agenda. Goedkeuring. 

 

2/8 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEMO. Ontwerp van 

statutenwijzigingen. Goedkeuring. 

 

2/9 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEMO. Algemene 

vergadering 14 december 2018. Agenda. Goedkeuring. 

 

2/10 Agendapunt afgevoerd van de agenda:  

Dienstverlenende vereniging IGEMO. Uittreding provincie Antwerpen. 

Waardering scheidingsaandeel van de provincie Antwerpen. Goedkeuring. 

 

2/11 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IOK. Ontwerp van 

statutenwijzigingen. Goedkeuring. 
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2/12 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IOK. Algemene 

vergadering 18 december 2018. Agenda. Goedkeuring. 

 

2/13 Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging PIDPA. Ontwerp van 

statutenwijzigingen. Goedkeuring. 

 

2/14 Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging PIDPA. Algemene 

vergadering 17 december 2018. Agenda. Goedkeuring. 

 

2/15 Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging PONTES. Algemene 

vergadering 19 december 2018. Agenda. Goedkeuring. 

 

 

3. Economie, landbouw, innovatie en internationale samenwerking 

 
 
4. Financiën en logistiek 

 

4/1 Meerjarenplan 2014 – 2020 (budgetjaar 2018). Evenwicht na de vierde 

reeks wijzigingen. Goedkeuring. 

 

4/2 Toelichting bij de vierde reeks wijzigingen aan het meerjarenplan 2014 – 

2020 (budgetjaar 2018) en het budget 2018. Goedkeuring. 

 

4/3 Budget 2018. Vierde reeks wijzigingen. Aanpassing van de dotaties van de 

autonome provinciebedrijven en de extern verzelfstandigde 

agentschappen privaat met vzw-structuur. Goedkeuring. 

 

4/4 Budget 2018. Evenwicht na de vierde reeks wijzigingen. Goedkeuring. 

 

4/5 Provinciale overheidsopdrachten. Stabroek. Provinciaal instituut voor 

technisch onderwijs. Bouwen van een machineloods en een logistiek 

gebouw. Bestek en gunningswijze. Goedkeuring. 

 

4/6 Vastgoed. Antwerpen. Provinciaal groendomein Rivierenhof. Sterckshof. 

Samenwerkingsovereenkomst met de Participatiemaatschappij 

Vlaanderen. Goedkeuring. 

 

4/7 Agendapunt afgevoerd van de agenda:  

Vastgoed. Antwerpen. Verkoop Coveliersgebouw. Goedkeuring. 

 

4/8 Vastgoed. Antwerpen. Topsporthal. Verhoging nominatim subsidie aan de 

stad Antwerpen voor onderhouds- en herstellingswerken. Goedkeuring. 

 

4/9 Vastgoed. Boom. Verkoop van een scheimuur en bijhorend perceel grond. 

Goedkeuring. 

 

4/10 Vastgoed. PTS Campus Boom. Hernieuwing huurcontract met PACO nv 

voor loods 61. Goedkeuring. 
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4/11 Vastgoed. Fietsostrade Herentals-Balen. Deelprojecten 1-2-3-4 (cluster 1) 

en 13-14-15-16 (cluster 3). (Voor)laatste aankoop (deelproject 1 in 

Herentals). Goedkeuring. 

 

4/12 Vastgoed. Fietspad Herentals-Westerlo-Olen. Verharding wegenis 

Truchelven. Laatste particuliere grondruil te Westerlo. Goedkeuring. 

 

4/13 Vastgoed. Mechelen. Gebouw Gulden Arent. Hallestraat 2-4-6. Vervroegde 

erfpachtverbreking TPA. Verkoop. Goedkeuring. 

 

4/14 Vastgoed. Technologiehuis Mol. Investeringssubsidie VITO. Goedkeuring. 

 

4/15 Gebruiksreglement voor de organisatie van congressen en andere 

evenementen in het provinciehuis. Goedkeuring. 

 

4/16 Retributiereglement voor de organisatie van congressen en andere 

evenementen in het provinciehuis. Goedkeuring. 

 

4/17 Huishoudelijk reglement voor de cateraars in het congrescentrum. 

Goedkeuring. 

 

 

5. Onderwijs 

 

5/1 Budget 2018. Werkingsmiddelen flankerend onderwijsbeleid. Verdeling 

van krediet. Goedkeuring. 

 

5/2 Wijziging van de maatschappelijke zetel van het autonoom provinciebedrijf 

Provinciaal Onderwijs Antwerpen (APB POA). Goedkeuring. 

 

 

6. Energie, communicatie en ICT 

 

 
7. Recreatie en toerisme 

 
 
8. Personeel, organisatieontwikkeling en veiligheid 

 
 
9. Samenleving 

 
 
10. Europa, plattelandsbeleid en sociale economie 

 
 
11. Milieu, natuur en Mondiaal beleid 
 

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

Subsidies voor Leefmilieuprojecten. Aanwending krediet. Goedkeuring. 
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11/2 Projectverenigingen Streekvereniging Zuidrand en Intergemeentelijk 

Onroerend Erfgoeddienst (IOED) Voorkempen. Uittreding provincie 

Antwerpen. Goedkeuring. 

 

11/3 Dienst Mondiaal Beleid. Budget 2018. Artikel 160/64010126 'subsidiëring 

van ontwikkelingssamenwerking'. Aanwending krediet. Goedkeuring. 

 

 

12. Waterbeleid 

 
 
13. Moties 

 
 
14. Interpellaties 

 

 

1e bijkomende agenda 

14/1 Interpellatie in verband met waterbeleid provincie: op naar een 

driedimensionaal integraal waterbeleid, ingediend door Koen Kerremans 

(Groen). 

 

 

15. BESLOTEN VERGADERING 
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Wegens een technisch defect bij de audio-opname wordt de opening van de zitting door de 
voorzitter, en de tussenkomst van de heer Vandendriessche en mevrouw Naert bij nr. 2/1 
van de agenda, weergegeven zoals opgenomen in het beknopt verslag. 
 

 

“ De VOORZITTER verwelkomt van harte de provincieraadsleden op de laatste 
provincieraad van de lopende legislatuur. De locatie is deze keer het nieuwe Provinciehuis. 
 

 

2. Ruimtelijke ordening, mobiliteit en intercommunales 

 

Nr. 2/1 van de agenda 

 

Uitvoering RSPA: PRUP “Afbakening kleinstedelijk gebied 

Boom - Rumst” – Boom, Niel en Rumst – definitieve vaststelling. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

1. Procesverloop 

De provincie heeft als opdracht om de kleinstedelijke gebieden af te bakenen. Voor 

het afbakeningsproces van het kleinstedelijk gebied Boom werd een kaderplan 

uitgewerkt met een aantal acties, waaronder opmaak van voorliggend PRUP 

“Afbakening kleinstedelijk gebied Boom - Rumst” op grondgebied van Boom, Rumst 

en Niel. 

 

Voor de opmaak van het PRUP werd er geen studiebureau aangesteld, maar maakt 

DRP het PRUP zelf op. 

 

Aangezien het PRUP enkel de afbakeningslijnlijn bevat, waarbij er geen 

bestemmingswijzigingen worden doorgevoerd, bevestigde de dienst MER reeds per 

mail dat de opmaak van een plan-MER screening niet nodig is. 

 

De plenaire vergadering werd georganiseerd op 24 november 2016. 

 

Het plan werd door de provincieraad voorlopig vastgesteld in zitting van 22 februari 

2018. 

 

Het openbaar onderzoek over het plan werd gehouden van 16 april 2018 tot en met 

14 juni 2018. Naar aanleiding van dit openbaar onderzoek ontving de PROCORO 

176 ontvankelijke bezwaren, maar geen adviezen. Ook het departement Ruimte 

Vlaanderen bracht geen advies uit. 

 

Op 27 augustus 2018 heeft de PROCORO de ingediende bezwaren en adviezen 

gebundeld en verwerkt (zie bijlage) en advies uitgebracht. De PROCORO stelt voor 

om het 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 worden weerlegd. 

 

2. Inhoud van het plan 

Het plangebied situeert zich in de gemeenten Boom, Rumst en Niel en is gelegen 

ten noorden van de Rupel op de as Antwerpen – Boom – Brussel aan de 
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A12/Boomsesteenweg. Het plangebied is gelegen in de Vlaamse Ruit tussen 

Antwerpen, Leuven, Brussel en Gent. 

 

Voorliggend PRUP wordt opgemaakt in het kader van de afbakening van het 

kleinstedelijk gebied Boom – Rumst. In het kaderplan ‘afbakening kleinstedelijk 

gebied en ontginningsgebied Boom – Rumst’ werd er reeds een voorlopige 

afbakeningslijn opgenomen. De locatie van de afbakeningslijn die in het kaderplan 

werd opgenomen wordt op dezelfde locatie voorzien in voorliggend PRUP. 

 

Met de afbakening van het stedelijk gebied Boom – Rumst wordt het gebied 

bepaald waarin een stedelijk beleid zal gevoerd worden en waarbinnen de 

taakstellingen voor het kleinstedelijk gebied gerealiseerd zullen moeten worden. 

 

 
Figuur 1: situering PRUP Afbakening kleinstedelijk gebied Boom-Rumst 

 

In dit afbakeningsproces zijn naast het PRUP voor de afbakeningslijn nog andere 

acties geformuleerd. Maar er zijn momenteel echter nog een aantal 

onduidelijkheden betreffende het invullen van deze stedelijke taakstelling. Omwille 

van deze reden besliste de deputatie in zitting van 18 december 2014 om reeds te 

starten met de opmaak van een PRUP voor de afbakeningslijn. In een latere fase 

kan er dan bekeken worden welke RUP’s nog opgemaakt dienen te worden om het 

stedelijk beleid vorm te geven. Hieromtrent zijn er nog geen beslissingen genomen. 

Omwille van een aantal geplande gemeentelijke initiatieven, is het van belang dat 

de afbakeningslijn juridisch wordt vastgelegd (o.a. Mollenveld te Rumst). 

 

Voorstel afbakeningslijn 

Boom 

Terhagen (Rumst) 

Niel 

De Schorre 
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3. Decretale basis voor de definitieve vaststelling 

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

“Afbakening kleinstedelijk gebied Boom - Rumst” door de provincieraad op 

23 november 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, maar ingevolge de overgangsbepalingen nog van toepassing zijn op deze 

procedure), stelt dat de provincieraad het PRUP definitief dient vast te stellen. Bij 

de definitieve vaststelling van het plan kunnen ten opzichte van het voorlopig 

vastgestelde ontwerpplan 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 overeenstemming met dat artikel zal het PRUP definitief worden vastgesteld door 

de provincieraad op 23 november 2018. 

 

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. 

 

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 van kracht t.e.m. 30 april 2017, maar 

ingevolge de overgangsbepalingen nog van toepassing zijn op deze procedure) 

heeft de Vlaamse Regering de mogelijkheid om binnen een termijn van 30 dagen, 

die ingaat de dag na ontvangst van het definitief vastgestelde plan, het besluit tot 

definitieve vaststelling van het PRUP te schorsen. Indien de Vlaamse Regering 

beslist tot schorsing heeft de provincieraad 60 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 wordt volgens 

art. 2.2.12 van de VCRO (zoals van kracht t.e.m. 30 april 2017, maar ingevolge de 

overgangsbepalingen nog van toepassing zijn op deze procedure) 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, samen met het plan-MER, 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 bezwaren 

In zitting van 25 oktober 2018 heeft de deputatie kennis genomen van de 

resultaten van het openbaar onderzoek en het advies van de PROCORO. In 
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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 telkens beknopt weergegeven wat de inhoud van de bezwaren 

was en welk advies de PROCORO hierover uitbracht. Telkens wordt omkaderd 

weergegeven hoe met het advies van de PROCORO wordt omgegaan. 

 

Bezwaren tegen de opname van specifieke gebieden binnen de afbakeningslijn 

 

Het overgrote deel van de 176 bezwaren vraagt om gebieden niet binnen 

het kleinstedelijk gebied te leggen. Men vreest dat door opname binnen de 

afbakeningslijn deze gebieden kunnen worden volgebouwd en men stelt dat 

hoogdynamische ontwikkelingen er niet wenselijk zijn.  

 

Volgende gebieden worden genoemd in de bezwaren:  

1. “Deelgebied 2” en omgeving: het gebied tussen de kern Bosstraat en 

Terhagen, waarin de voormalige kleiputten/voormalig stort, een bebost 

woonuitbreidingsgebied en het tracé van de omleidingsweg in liggen 

2. Kern Terhagen 

3. De woongebieden en bedrijventerreinen tussen Hoek en Terhagen 

4. Noeveren: een beschermd dorpsgezicht rond voormalige steenbakkerijen  

 

De PROCORO weerlegt eerst de idee dat opname in kleinstedelijk gebied 

betekent dat alles kan worden volgebouwd. Binnen een stedelijk gebied is er 

evenzeer nood aan groene en onverharde ruimtes. De bestemmingen en ook 

de geldende regelgeving zoals wettelijke beschermingen, watertoets,… 

wijzigen niet door de afbakeningslijn. Een groot deel van de aangehaalde 

gebieden is bijvoorbeeld reeds geordend via RUP of BPA. 

 

De PROCORO vat daarna de visie op het kleinstedelijk gebied Boom-Rumst 

samen, die heeft bepaald welke gebieden behoren tot het stedelijk gebied en 

welke niet. Het is namelijk niet zo dat in bovenvermelde gebieden ruimte 

moet worden vrijgemaakt om de taakstelling voor wonen of bedrijvigheid te 

behalen. In kleinstedelijk gebied Boom-Rumst is er eerder nood aan het 

verbeteren van het bestaande patrimonium en het verbeteren van de 

onderlinge samenhang en verbinding van de verschillende deelgebieden. 

 

De PROCORO gaat in op alle argumenten uit de bezwaren. Voor elk gebied 

bespreekt de commissie de lopende planprocessen, beleidsmatige visies, 

beschermingen,…. De PROCORO concludeert dat de afbakeningslijn niet 

moet worden aangepast, maar stelt wel voor om de toelichtingsnota aan te 

vullen met de planningscontext en de visie op het kleinstedelijk gebied. Zo 

onderbouwt het PRUP nog duidelijker dat de afbakeningslijn niet tot gevolg 

heeft dat bovenvermelde gebieden zonder meer kunnen worden 

volgebouwd. De volledige motivering van de PROCORO is als bijlage bij het 

advies opgenomen. 

 

Kort samengevat adviseert de PROCORO dus om de impact en betekenis van 

de afbakeningslijn te verduidelijken, als ook de motivering voor opname van 

de vijf bovenvermelde gebieden binnen het kleinstedelijk gebied, en stelt 

hiertoe een aantal concrete aanpassingen voor aan de toelichtingsnota. 
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Het advies van de PROCORO wordt gevolgd. Ook de nodige afbeeldingen bij 

deze aanvullingen worden toegevoegd aan de memorie van toelichting. 

 

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

 

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 bezwaren 

 

De overige bezwaren geven geen aanleiding tot een aanpassing van het PRUP. De 

PROCORO weerlegt een aantal van deze opmerkingen.  

 

Bezwaren over procedurele aspecten 

 

 Men stelt dat een plan-MER nodig is.  

 

De PROCORO antwoordt dat het PRUP enkel de afbakeningslijn bevat en 

geen bestemmingen wijzigt. Het PRUP vormt geen kader voor de 

beoordeling van een omgevingsvergunning. Het valt daardoor niet onder het 

toepassingsgebied van het DABM en is dus niet plan-MER-plichtig. Dit werd 

bevestigd door de dienst MER. Er zijn geen wijzigingen nodig. 

 

Men stelt dat de bevolking van Terhagen onvoldoende is geïnformeerd, dat 

er niet is voldaan aan de procedure voor aanplakking en bekendmaking, en 

dat niet alle noodzakelijke adviezen werden gevraagd. 

 

De PROCORO toont aan dat de procedure volgens de VCRO is gevolgd. Er 

zijn geen wijzigingen nodig. 

 

Men stelt dat het gaat om een beslissing “in extremis”. 

 

De PROCORO toont aan dat het planproces al jaren loopt en dat het PRUP 

geen financiële gevolgen heeft voor het volgende bestuur. Er zijn geen 

wijzigingen nodig. 

 

Men vraagt de naam te wijzigen naar ‘kleinstedelijk gebied Rupel’. 

 

De PROCORO stelt voor om, naar analogie met de andere kleinstedelijke 

gebieden in de provincie, de naam van de gemeentes te behouden. Er zijn 

geen wijzigingen nodig. 

 

Het advies van de PROCORO wordt gevolgd.  

 

Bezwaren over algemene inhoudelijke aspecten 

 

Men stelt dat het PRUP de overstromingen in de Rupelstreek niet oplossen.  

 

De PROCORO antwoordt dat het PRUP geen impact heeft op overstromingen 

en verwijst naar de uitgevoerde watertoets, het Sigmaplan en de bespreking 

van de verschillende deelgebieden. Er zijn geen wijzigingen nodig.  

 

Het advies van de PROCORO wordt gevolgd.  
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Bezwaar over de problematiek aan de stationsomgeving 

 

Eén bezwaarindiener vestigt de aandacht op een aantal ruimtelijke 

problemen in de stationsomgeving: de A12 is een barrière tussen het station 

en het centrum, er liggen een aantal vervuilde sites, er zijn 

verkeersonveilige situaties,… 

 

De PROCORO neemt akte van dit bezwaar. Een studie naar de fysieke relatie 

tussen Boom-centrum en Boom-station is één van de acties in uitvoering 

van het kaderplan voor kleinstedelijk gebied Boom-Rumst. Het PRUP moet 

hiertoe niet worden gewijzigd. 

 

Het advies van de PROCORO wordt gevolgd.  

 

Bezwaren en adviezen van eerder technische aard 

 

De overige bezwaren betreffen eerder technische of minder fundamentele 

opmerkingen. De PROCORO weerlegt een aantal van deze opmerkingen. 

 

Het advies van de PROCORO wordt gevolgd. 

 

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

 

7. Advies PROCORO op basis van eigen adviesbevoegdheid 

 

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

opmerkingen gemaakt.  

 

Voornaamste opmerkingen 

 

De PROCORO adviseert om in het stedenbouwkundig voorschrift niet enkel 

de structuurplannen te vermelden, maar ook de beleidsplannen die op 

termijn de structuurplannen zullen vervangen. 

 

De PROCORO adviseert om de beschrijving van de afbakeningslijn in de 

toelichtingsnota af te stemmen met de ligging van de afbakeningslijn op het 

grafisch plan. 

 

De PROCORO adviseert om de lijst met RUP’s te actualiseren. 

 

De PROCORO adviseert om de kaarten in het hoofdstuk watertoets aan te 

vullen. 

 

Het advies van de PROCORO wordt gevolgd.  

 

In de beschrijving van de ligging van de afbakeningslijn wordt onder andere 

verwezen naar de gewestplanbestemmingen. De term ‘zone voor ecogolf’ 

moet dan ook worden gewijzigd naar ‘zone voor golf’, wat de correcte naam 

is voor de gewestplanbestemming. Dit is een materiële rechtzetting.  
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Opmerkingen van eerder technische aard 

 

De overige opmerkingen betreffen eerder technische of minder fundamentele 

opmerkingen. 

 

Het advies van de PROCORO wordt gevolgd. 

 

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

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 25 oktober 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 t.e.m. 30 april 2017, maar ingevolge de overgangsbepalingen nog van 

toepassing zijn op deze procedure); 

 

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

1995 (met wijzigingen), in de versie zoals van kracht tot en met 30 april 2017 

(maar ingevolge de overgangsbepalingen nog van toepassing zijn op deze 

procedure); 

 

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; 
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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 november 2016 omtrent 

het voorontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan “Afbakening 

kleinstedelijk gebied Boom - Rumst” en de in het kader hiervan uitgebrachte 

mondelinge en schriftelijke adviezen; 

 

Gelet op het provincieraadsbesluit van 22 februari 2018 houdende de voorlopige 

vaststelling van het ontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan “Afbakening 

kleinstedelijk gebied Boom - Rumst”; 

 

Gelet op het openbaar onderzoek dat over het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 

“Afbakening kleinstedelijk gebied Boom - Rumst” werd georganiseerd van 16 april 

2018 tot en met 14 juni 2018 en werd aangekondigd door publicatie in het Belgisch 

Staatsblad en 3 verschillende dagbladen en een bericht op de website van de 

provincie; dat 176 ontvankelijke bezwaren werden ingediend; 

 

Gelet op het bericht van het departement Ruimte Vlaanderen van 6 juni 2018 

waarin wordt meegedeeld dat het departement geen advies uitbrengt over het 

ontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan “Afbakening kleinstedelijk gebied 

Boom - Rumst”; 

 

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

openbaar onderzoek over het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan “Afbakening 

kleinstedelijk gebied Boom - Rumst”; 

 

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

27 augustus 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 “Afbakening kleinstedelijk gebied Boom - 

Rumst” aan te passen; 

 

Overwegende dat de planopties van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 

“Afbakening kleinstedelijk gebied Boom - Rumst” beantwoorden aan de principes 

van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen; 

 

Overwegende dat de inhoud van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 

“Afbakening kleinstedelijk gebied Boom - Rumst” in overeenstemming is met het 

richtinggevend en het bindend gedeelte van het ruimtelijk structuurplan voor de 

provincie Antwerpen; 

 

Overwegende dat in bindende bepaling 8 van het ruimtelijk structuurplan van de 

provincie Antwerpen Boom geselecteerd wordt als kleinstedelijk gebied; dat in 

bindende bepaling 42 staat dat de provincie kleinstedelijke gebieden afbakent in 
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uitvoeringsplannen; dat richtinggevend een specifieke visie voor Boom is uitgewerkt 

waarbij, gezien de verdichting in het verleden, de prioriteit in het kleinstedelijk 

gebied Boom uitgaat naar sanering, hergebruik en herstructurering van 

woongebieden en bedrijventerreinen; 

 

Overwegende dat bij de bepaling van de afbakeningslijn rekening werd gehouden 

met grensstellende en sturende elementen vanuit natuur, landschap, landbouw en 

water, en met de grens van het gewestelijke ruimtelijk uitvoeringsplan “Afbakening 

grootstedelijk gebied Antwerpen”, als ook met de huidige morfologie van het 

stedelijke weefsel, de ruimtebehoefte voor stedelijke functies zoals wonen, 

bedrijvigheid, recreatie en stedelijk groen, en de specifieke uitdagingen in Boom en 

Rumst om het stedelijke gebied op te waarderen; 

 

Overwegende dat het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan “Afbakening 

kleinstedelijk gebied Boom-Rumst” enkel een afbakeningslijn bevat en geen 

bestemmingswijzigingen doorvoert; dat de afbakeningslijn een beleidsmatige 

betekenis heeft, namelijk dat binnen de grenslijn een stedelijk gebiedbeleid wordt 

gevoerd en buiten de lijn een buitengebiedbeleid wordt gevoerd; 

 

Overwegende dat het opstellen van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 

waarin enkel de afbakeningslijn wordt vastgelegd niet valt onder het 

toepassingsgebied van het DABM zodat er geen plan-MER of plan-m.e.r.-screening 

nodig is; dat het departement Leefmilieu, Natuur & Energie op 29 november 2016 

heeft bevestigd dat voor dit provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan geen plan-Mer of 

plan-m.e.r.-screening gemaakt moet worden omdat de afbakeningslijn op zich geen 

kader vormt voor de toekenning van een vergunning voor een project; 

 

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 de memorie van toelichting een toetsing is gebeurd 

van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan “Afbakening kleinstedelijk gebied 

Boom - Rumst” ten aanzien van het watersysteem; dat het provinciaal ruimtelijk 

uitvoeringsplan geen bestemmingswijzigingen veroorzaakt; dat de afbakeningslijn 

enkel een beleidsmatige betekenis heeft; dat in redelijkheid kan worden geoordeeld 

dat het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan “Afbakeningslijn kleinstedelijk gebied 

Boom - Rumst” verenigbaar is met het watersysteem en geen schadelijk effect op 

de waterhuishouding veroorzaakt; 

 

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

de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening, een aantal beperkte wijzigingen 

worden aangebracht aan het voorlopig vastgestelde provinciaal ruimtelijk 

uitvoeringsplan “Afbakening kleinstedelijk gebied Boom - Rumst”; dat ook de 

motivering voor de ligging van de afbakeningslijn in de memorie van toelichting 

verduidelijkt wordt op grond van het provinciaal kaderplan ‘kleinstedelijk gebied en 

ontginningsgebied Boom-Rumst’ waarnaar in de memorie van toelichting van het 

ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan al veelvuldig werd verwezen, en dat ook de 

impact van de afbakeningslijn duidelijker wordt toegelicht; 
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Overwegende dat 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 “Afbakening kleinstedelijk gebied Boom - 

Rumst” te Boom, Rumst en Niel wordt definitief vastgesteld. 

 

 

Bijlagen: 

- PRUP “Afbakening kleinstedelijk gebied Boom - Rumst”; 

- advies van de PROCORO van 27 september 2018 en de bezwaarschriften en 

adviezen n.a.v. openbaar onderzoek. 

 

 

De heer VANDENDRIESSCHE heeft een paar fundamentele vragen bij voorliggend 
voorstel. Het gaat hier over de afbakening van kleinstedelijk gebied. Dit heeft meer 
ontwikkelingsmogelijkheden. Hij betrouwt het echter niet. Waarom werd niet eerder 
gekozen voor een buitengebied hetgeen lagere ontwikkelingsmogelijkheden biedt en 
volgens hem beter is voor de bewoners en het milieu? Hij heeft een bedenking bij deze 
evolutie waarbij bouwontwikkelaars meer vrij spel hebben. Zijn fractie zal dan ook neen 
stemmen. 
 

 

Mevrouw NAERT verwijst naar de flyers die werden bedeeld. Haar fractie zal ook 
tegenstemmen om dezelfde redenen als Groen. Ze zijn niet tegen de sanering, maar ze 
betreurt de aanpak. Ze betreurt dat zo’n 160 bezwaarschriften naast zich neer werden 
gelegd. Deze afbakeningslijn zet de deur open voor een ongewenste ruimtelijke invulling. “ 
 

 

VOORZITTER.- De heer Helsen heeft het woord. 
 

De heer HELSEN.- Mijnheer de voorzitter, beste collega’s, 
 

Ik ga zeker niet herhalen wat de collega’s al hebben gesteld. Maar het verwondert ons 

natuurlijk van nog een mail te krijgen van mijnheer Eddy Steur die we nog kennen vanuit 

een ander dossier. Ik weet dat de dossiers van de kleinstedelijke gebieden al eventjes 

lopen. Ik weet ook dat daar zorgzaam mee omgegaan is en de bepaling van die 

afbakeningslijn ook is vastgesteld in de plenaire vergadering die al dateert van 2 jaar 

terug. Het plan dat wij voorlopig hebben vastgesteld begint dit jaar. 

Ik wou alleen vragen of er goed kan gemotiveerd, of toegelicht worden waarom men is 

afgeweken van het plan zoals het voorlag, en welke gevolgen de PROCORO daar aan 

gegeven heeft om dit nu zo voor te leggen. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Röttger heeft het woord. 
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De heer RÖTTGER, gedeputeerde.- Collega’s, 
 

Het is duidelijk, u hebt allemaal de mail gekregen. U hebt hier waarschijnlijk zelfs mensen 

ontmoet uit de Rupelstreek, en er is inderdaad ongerustheid in mijn streek. Daarom dat ik 

toch even vraag het woord te mogen nemen. En ik vraag mij af of die ongerustheid terecht 

is of niet. We spreken hier in de eerste plaats over een afbakeningslijn. Collega Lemmens 

kan verduidelijken, en dat is de vraag die ik mij stel en die wij ons moeten stellen, er zijn 

heel veel plannen en er wordt heel veel gesproken over de sanering en over het 

verontdiepen van de putten, en over Noeveren, maar uiteindelijk zijn dat allemaal 

processen die nu nog niet lopen. Wat we vandaag vaststellen is een afbakeningslijn, 

kleinstedelijk gebied, en de logica die daar achter zit en die tot nu toe geruststelling 

bracht in mijn streek, was dat de provincie daar verantwoordelijkheid voor nam. Onze 

provincie heeft in die streek al heel veel gedaan. De PTS is destijds opgericht om een 

economische toekomst aan die streek te geven. Wij hebben de Krekelenberg ontwikkeld, 

vroeger GOM, dan POM, en dan is het pas beginnen bollen. Wij hebben daar de Schorre 

ontwikkeld. Wij hebben in die streek al heel veel gedaan, en er was ook de verwachting dat 

de provincie zijn verantwoordelijkheid zou nemen in die streek. En zoals ik het begrepen 

heb is het de afbakening maken, een zoveelste uitdrukking van de manifeste wil, en ik denk 

ook dat die er in de volgende deputatie zal zijn, dat de provincie die streek verder wil 

ontwikkelen in overleg met de bewoners. 

Nu kom ik tot de mail die wij ontvangen hebben. Wat lees ik in die mail. Ik lees 

ongerustheid over de aankondiging dat er nog van alles moet gebeuren. Inderdaad, we 

staan nog voor grote uitdagingen, en volgende week maandag is er een luistersessie waar de 

nieuwe deputatie ook aanwezig zal zijn om naar de bekommernissen van de inwoners te 

luisteren.  

Ik heb in die mail 2 dingen gelezen. Ik heb gelezen dat men graag zou hebben dat de 

Vlaamse bouwmeester wordt betrokken. Wat Boom betreft heeft de gemeenteraad 

unaniem gestemd dat de Vlaamse bouwmeester mee zou toezien op dat proces. Ik denk dat 

dit iets is waar in de toekomst moet naar gekeken worden, en wat volgens mij positief kan 

zijn om de gemoederen tot rust te brengen.  

Er wordt gesproken over werkbanken, die we kennen uit de Oosterweel waar de bewoners 

vragen, en dat is ook de teneur van de collega’s, de Rupelstreek is geen dienstmaagd van 

wie dan ook. Ik heb al vaak in deputatie gezegd dat Antwerpen is gebouwd met de stenen 

uit de Rupelstreek. De tegeltjes in de voetgangerstunnel komen uit de fabrieken van 

Gilliot. De kansel in de kathedraal komt uit de Hemiksemse abdij. Ons Sportpaleis is 

gebouwd door de firma Mampaey uit Boom. De Rupelstreek heeft altijd ten dienste 

gestaan van de stad, en de mensen hebben nu de indruk dat met die aanvullingen opnieuw de 

stad een claim legt op hun streek. Ik denk niet dat dit de bedoeling is. Ik denk dat de 

bewoners kunnen en willen betrokken worden via die werkbanken, en ik denk ook dat dit de 

werkwijze is van een provincie.  

Ik wil dus concluderen dat de ongerustheid duidelijk is, dat de processen die lopen moeten 

tegemoetkomen aan die ongerustheid, en ik ben ervan overtuigd dat onze rol is werken voor 

deze streek, de bovenlokale belangen behartigen en ervoor zorgen dat noch het kapitaal, in 

welke vorm dan ook, noch één bepaalde gemeente het laken naar zich toe trekt, dat de 

spreiding billijk is en gelijk verdeeld wordt. Ik denk dat dit de taak is van ons 

provinciebestuur. 
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Ik zal mijn stemgedrag wel niet wijzigen. Ik ga ervan uit dat de provincie zijn taak verder 

blijft behartigen, en ik hoop dat dit vertrouwen niet beschaamd wordt. 

 

Applaus 
 

 

VOORZITTER.- De heer Lemmens heeft het woord. 
 

De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Dames en heren, beste collega’s, mijnheer de 

voorzitter, 
 

Eventjes toch over de afbakeningslijn. De opname van een kleinstedelijk gebied betekent 

niet dat alles kan worden volgebouwd. Laat dat duidelijk zijn. Binnen een stedelijk gebied is 

er evenzeer nood aan groene en onverharde ruimtes. Dat is toch wel duidelijk, denk ik. De 

bestemmingen en ook de geldende regelgeving, zoals wettelijke beschermingen, 

watertoets, wijzigen niet door een afbakeningslijn. Een groot deel van de aangehaalde 

gebieden is bijvoorbeeld reeds geordend in RUP’S of via DPA’s. Ik ga een voorbeeld geven 

van andere afbakeningsprocessen, onder andere de afbakening Herentals. Daar is ook 

bewust gekozen om de open ruimtegebieden van bovenlokaal belang mee op te nemen binnen 

de afbakeningslijn, zodat die open ruimtes een belangrijke rol kunnen blijven spelen in het 

stedelijk gebied. Dat gaat over Herentals, over de Hellekens, het Greesbos, enz. Dus het is 

niet omdat het een open gebied is dat je het niet zou opnemen binnen de afbakeningslijn. 

Specifiek dan voor het kleinstedelijk gebied Boom-Rumst is er eerder nood aan het 

verbeteren van het bestaande patrimonium en het verbeteren van de onderlinge samenhang 

en verbinding van de verschillende deelgebieden. Dat is ook een doel op zich. Deze stelling 

is ook bevestigd door de PROCORO bij de behandeling van de bezwaren in het kader van 

het afbakeningsproces Boom-Rumst. De PROCORO concludeert dat de afbakeningslijn niet 

moet worden aangepast, maar stelt wel voor om de toelichtingsnota aan te vullen met de 

planningscontext en de visie op het kleinstedelijk gebied. En dat is, collega Helsen, wat er 

gebeurd is. Dus de lijn is niet aangepast, men heeft alleen gevraagd om de zaken aan te 

vullen met de planningscontext en de visie op het kleinstedelijk gebied. 

Wat collega Röttger gezegd heeft is natuurlijk de basis van al. Wij gaan voor een 

verbetering van het gebied. Wij gaan voor een sanering van het gebied. Ik vraag mij af of 

wij het asbeststort, het stort van de vroegere gemeente Wilrijk er laten liggen zoals het 

er ligt. Wij moeten dat saneren. Dat is een plicht die op ons ligt. Dus wij moeten dat doen. 

Dit is een verbetering voor het ganse gebied. Wij willen in elk geval, in alle transparantie, 

blijven luisteren naar alle mensen. En collega Röttger, dat zal niet veranderen in de 

komende legislatuur. Trouwens u hebt er zelf naar verwezen, wij, collega Caluwé en ikzelf, 

gaan maandagavond luisteren naar wat de verschillende actiegroepen of bevolkingsgroepen 

uit de Rupelstreek te zeggen hebben. Wij zullen zoveel als mogelijk daar ook rekening mee 

houden. Maar een sanering moet. 
 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Naert heeft het woord. 
 

Mevrouw NAERT.- Met alle goede bedoelingen moeten we toch ook de realiteit zien. Het is 

zo dat de provincie voor een stuk haar kracht uit handen heeft gegeven. Zij heeft gedaan 
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door het opstalrecht te verlenen aan de BAM. Er zitten in gans die groep twee zeer grote 

kapitaalkrachtige spelers. Dat is enerzijds de BAM die absoluut die 4,3 km³ grond kwijt 

wil, en anderzijds ID&T voor Tomorrowland die eindelijk van dat gebied een parking wil 

maken gedurende een paar weken in de zomer. Dat komt ideaal uit. Ik geloof ook niet dat 

daar hoogbouw zal komen. Maar daar kan gerust een hoofdterrein komen, zoals de 

burgemeester van Boom wou, en dat kan dan gedurende een paar weken van het jaar als 

parking gebruikt worden voor de festivalgangers. De bewoners van die buurt zijn hun 

bomen kwijt. Het is zo dat in ieder geval met de helft van de boomkap ook kan gesaneerd 

worden. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Vandendriessche heeft het woord. 
 

De heer VANDENDRIESSCHE.- Dank u, voorzitter. 
 

Ik wil het nog even kort over die afbakening hebben, de keuze voor binnen of buiten het 

gebied te plaatsen. Door het buiten het gebied te plaatsen maakt men echt een hele 

duidelijke keuze. Door het in het gebied zelf op te nemen is het sowieso dubbelzinnig en 

blijven er meer mogelijkheden voor die zone. 

Een tweede puntje gaat over de sanering. Uiteraard moet die sanering plaatsvinden. Dat is 

nogal logisch. Maar de vraag is of alle maatregelen die op vorige raden al besproken zijn, en 

die er nu genomen zijn in afspraak met de BAM, niet buiten proportioneel is voor die 10 ha 

waar we hier over spreken. Dat is toch wel merkwaardig. 

Mevrouw Naert, er is nog een derde partij. Dat is Wienerberger, die in heel die deal zeer 

goed wordt bediend. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Helsen heeft het woord. 
 

De heer HELSEN.- Voorzitter, de uitleg die gegeven is geeft ons voldoening. Dus wij gaan 

het punt mee stemmen. 
 

 

VOORZITTER.- Zijn daar nog tussenkomsten over? Geen. 
 

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

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

62 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

56 leden hebben ja gestemd; 

 5 leden hebben nee gestemd; 

 1 lid heeft zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 56 stemmen ja, bij 5 neen-stemmen en 1 onthouding. 
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Nr. 2/2 van de agenda 

 

Uitvoering RSPA: Afbakeningsproces kleinstedelijk gebied 

Herentals - Herentals, Grobbendonk en Herenthout. 

Kennisname. 

Verslag van de deputatie 

 

1. Procesverloop 

 

De provincie heeft als opdracht de kleinstedelijke gebieden af te bakenen. Voor het 

afbakeningsproces van het kleinstedelijk gebied Herentals werd een voorstudie 

uitgewerkt. De deputatie keurde het eindrapport van deze voorstudie goed op 

6 juni 2013. 

 

In zitting van 14 augustus 2013 gaf de deputatie goedkeuring aan het bestek en de 

lastvoorwaarden van de opdracht voor de opmaak van provinciale ruimtelijke 

uitvoeringsplannen in het kader van de afbakening van het kleinstedelijk gebied 

Herentals, inclusief plan-MER en ruimtelijk veiligheidsrapport. De deputatie gunde 

de opdracht aan IOK op 28 november 2013. 

 

Het plan-MER werd door de dienst MER goedgekeurd op 13 oktober 2017.  

 

Het ruimtelijk veiligheidsrapport (RVR) voor PRUP Klein Gent Zuid werd op 

24 oktober 2016 goedgekeurd. 

 

Volgende 6 PRUP’s voor het afbakeningsproces doorliepen gelijktijdig de PRUP-

procedure: 

-  PRUP Afbakeningslijn, te Herentals, Herenthout en Grobbendonk 

- PRUP Klein Gent Zuid, te Herenthout (bedrijvigheid) 

- PRUP Laagland, te Herentals (bedrijvigheid en grootschalige kleinhandel) 

- PRUP Aarschotseweg, te Herentals (bedrijvigheid en grootschalige 

kleinhandel) 

- PRUP Stedelijk woongebied, te Herentals (wonen) 

- PRUP Stadsrandbos Greesbos, te Herentals (stedelijk groen en recreatie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRUP Afbakeningslijn 

PRUP Klein Gent Zuid 

PRUP Laagland 

PRUP Aarschotseweg 

PRUP Stedelijk 

woongebied 

PRUP Stadsrandbos 

Greesbos 

 



PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 

 24 

De plenaire vergadering over de voorontwerpen werd georganiseerd op 6 juli 2017. 

 

De ontwerp PRUP’s werden door de provincieraad voorlopig vastgesteld in zitting 

van 13 december 2017. 

 

Het openbaar onderzoek over de ontwerp PRUP’s werd gehouden van 9 februari 

2018 tot en met 9 april 2018.  

 

Op 3 juli 2018 heeft de PROCORO de ingediende bezwaren en adviezen gebundeld 

en verwerkt en advies uitgebracht.  

 

De PRUP’s worden in zitting van 27 september 2018 aan de provincieraad 

voorgelegd in kader van definitieve vaststelling. 

 

2. Aanvullende diensten 

 

De deputatie heeft in zitting van 28 november 2013 de overheidsopdracht 'Opmaak 

van provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen in het kader van de afbakening van 

het kleinstedelijk gebied Herentals, inclusief plan-MER en ruimtelijk 

veiligheidsrapport' gegund aan de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor 

de Kempen (IOK), Antwerpseweg 1 te 2440 Geel (ondernemingsnummer 

0204212714), voor een bedrag van 212.692,30 EUR incl. btw. 

 

De deputatie heeft in zitting van 16 juni 2016 de aanvullende diensten 'Bijkomende 

overlegmomenten in het kader van de plan-MER en bijkomende prestaties voor het 

RVR 'Klein Gent Zuid' en RVR 'Kamergoor-Proostenbos' gegund aan de 

Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK), Antwerpseweg 

1 te 2440 Geel (ondernemingsnummer 0204212714), voor een bedrag van 

5.750,53 EUR incl. btw. 

 

De deputatie heeft in zitting van 1 december 2016 de aanvullende diensten 

'Bijkomende toelichting en bijkomende berekeningen in het kader van de plan-MER' 

gegund aan de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK), 

Antwerpseweg 1 te 2440 Geel (ondernemingsnummer 0204212714), voor een 

bedrag van 15.233,42 EUR incl. btw. 

 

De deputatie heeft in zitting van 1 december 2016 de aanvullende diensten 

'Bijkomende diensten voor de plan-MER' gegund aan de Intercommunale 

Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK), Antwerpseweg 1 te 2440 Geel 

(ondernemingsnummer 0204212714), voor een bedrag van 21.005,60 EUR 

incl. btw. 

 

Omdat deze aanvullende diensten (in totaal 41.989,55 EUR incl. btw) meer dan 

10% bedragen van het oorspronkelijke gunningsbedrag (212.692,30 EUR incl. btw) 

moet dit ter kennisgeving voorgelegd worden aan uw raad. 

 

3. Digitale bijlagen 

 

- Deputatiebesluiten gunning en aanvullende diensten van 28 november 2013, 

16 juni 2016, 1 december 2016 en 23 november 2017 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 6 september 2018. 

 



VERGADERING VAN 28 NOVEMBER 2018 

 25 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake de overheidsopdrachten;  

 

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in 

de klassieke sectoren;  

Gelet op het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie; 

 

BESLUIT: 

Enig artikel 

De provincieraad neemt kennis van de aanvullende diensten (voor in totaal 

41.989,55 EUR incl. btw) in het kader van de overheidsopdracht 'Opmaak van 

provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen in het kader van de afbakening van het 

kleinstedelijk gebied Herentals, inclusief plan-MER en ruimtelijk veiligheidsrapport', 

gegund aan de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK), 

Antwerpseweg 1 te 2440 Geel, met ondernemingsnummer 0204212714. 

 

 

VOORZITTER.- Dit is een kennisname. 

Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 

 

Kennis wordt genomen. 
 

 

Nr. 2/3 van de agenda 

 

Erfgoed. Vermeerdering van exploitatiebudget en vermindering 

van nominatim-subsidie. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

De provincie Antwerpen ondersteunt de werking van de Antwerpse Onze-Lieve-

Vrouwkathedraal, vanuit haar wettelijke verplichtingen inzake de erediensten, door 

jaarlijks een nominatim-subsidie toe te kennen voor de klimatisatiekosten. 

 

Hiervoor is jaarlijks een budget voorzien van 45.000,00 EUR; de toegekende 

subsidie is evenwel nooit hoger dan de reële uitgaven voor de klimatisatiekosten 

door de kathedraal gedaan. Voor 2018 bedroegen de reële kosten slechts 

21.824,67 EUR. 

Daarom wordt dit budget verlaagd met 23.175,00 EUR. 

 

Het budget van de Actie ‘Lokale erfgoedhouders’ wordt verhoogd met 

23.175,00 EUR omdat de dienst Erfgoed voorstelt dit budget aan te wenden voor de 

realisatie van bijkomende projecten inzake erfgoededucatie en -ontsluiting. 

 

Dit is een financiële nuloperatie. 

 

In dit verslag worden deze wijzigingen aan het budget van 2018 aan uw raad 

voorgelegd. 
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In de exploitatie uitgaven van het Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit 

worden: 

- de werkingskosten van ARK 2018/61300000/19/0729 - Overige diensten en 

diverse leveringen/Overig beleid inzake het erfgoed, ramingsnummer 2018140688, 

vermeerderd met 23.175,00 EUR; 

- de nominatim-subsidie van ARK 2018/64900000/19/0729 - Subsidie voor 

klimatisatiekosten kathedraal Antwerpen (N)/Overig beleid inzake het erfgoed, 

ramingsnummer 2018140980, verminderd met 23.175,00 EUR. 

De aanpassing van de raming (ARA) zelf wordt door het departement Financiën aan 

uw college voorgelegd in de zitting van 8 november 2018. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 31 oktober 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: 

Artikel 1: 

Onder het beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit bij het Exploitatiebudget – 

Uitgaven (werkingskosten) is er de volgende wijziging: 

vermeerdering van het transactiekrediet 2018 met 23.175,00 EUR. 

 

Artikel 2: 

Onder het beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit bij het Exploitatiebudget – 

Uitgaven (subsidies) is er de volgende wijziging: 

vermindering van het transactiekrediet 2018 met 23.175,00 EUR. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 

 

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

 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

60 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

59 leden hebben ja gestemd; 

 1 lid heeft nee gestemd. 

 

Goedgekeurd met 59 stemmen ja, bij 1 stem nee. 
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VOORZITTER.- Ik stel voor de agendapunten 2/4 en 2/5 met één stemming af te 

handelen. De raad stemt ermee in. 
 

Nr. 2/4 van de agenda 

 

Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging CIPAL. 

Ontwerp van statutenwijzigingen. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Met bijgaand schrijven van 12 september ll. stelt de dienstverlenende vereniging 

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

aan de algemene vergadering van 14 december 2018 zullen worden voorgelegd. 
 

De voorgestelde wijzigingen hebben betrekking op: 
 

 het decreet lokaal bestuur (DLB) van 22 december 2017 inzake de 

samenstelling, wijze van voordracht en benoeming van de leden van de raad van 

bestuur 

Het ontwerp van statutenwijzigingen (zie invoeging van art. 49 van de statuten) 

voorziet dat Cipal dv wordt bestuurd door een raad van 15 bestuurders, door de 

algemene vergadering benoemd op voordracht van de gemeentelijke 

deelnemers. Maximum twee derde van de stemgerechtigde leden van de raad 

van bestuur mag van hetzelfde geslacht zijn. 

Het aantal leden van de raad van bestuur met raadgevende stem wordt beperkt 

tot maximum één lid. Het ontwerp van statutenwijzigingen bepaalt de criteria (in 

afdalende volgorde) voor de opmaak van de rangorde van de door de 

gemeenten aangewezen leden met raadgevende stem als volgt: 
 

- In eerste instantie komen de leden aan bod die aangewezen werden door de 

gemeenten die niet vertegenwoordigd zijn in de raad van bestuur door een op 

hun voordracht benoemd bestuurder. 

- In tweede instantie komen de leden aan bod die met eenparigheid van 

stemmen door hun gemeenteraad aangewezen werden. 

- Vervolgens komen de leden aan bod die niet van hetzelfde geslacht zijn als de 

meerderheid van de bestuurders. 

- Tenslotte geldt in ondergeschikte orde de leeftijd waarbij voorrang wordt 

gegeven aan het jongste aangewezen lid. Het ontwerp voorziet ook de 

afschaffing van het directiecomité als orgaan van dagelijks bestuur. 
 

 Op verzoek van de toezichthoudende overheid naar aanleiding van de laatste 

statutenwijziging van 15 december 2017 wordt in het ontwerp ook verduidelijkt 

dat de oproepingstermijn voor een tweede algemene vergadering (indien op de 

eerste vergadering niet in aantal om geldig te beraadslagen en te beslissen) 

minimaal 30 kalenderdagen bedraagt (zie wijziging van art. 36, §1 en art. 37 

van de statuten). 
 

 Tenslotte is in het ontwerp van statutenwijzigingen ook de naamswijziging 

opgenomen van de straat waarin de maatschappelijke zetel van Cipal gevestigd 

is (zie wijziging van art. 5 van de statuten). 
 

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

Antwerpen. 
 

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

de dienstverlenende vereniging CIPAL. 

 

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 31 oktober 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Overwegende dat er op 14 december 2018 een algemene vergadering wordt 

gehouden vanwege de dienstverlenende vereniging CIPAL waarop een aantal 

statutenwijzigingen worden voorgesteld; 

 

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

decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

Ingestemd wordt met het voorgestelde ontwerp van statutenwijzigingen van de 

dienstverlenende vereniging CIPAL dat zal worden voorgelegd aan de algemene 

vergadering van 14 december 2018. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

 

Nr. 2/5 van de agenda 
 

Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging CIPAL. 

Algemene vergadering 14 december 2018. Agenda. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 
 

De dienstverlenende vereniging Cipal deelt mee dat haar algemene vergadering zal 

doorgaan op vrijdag 14 december 2018 om 10.30 uur in het Seminariecomplex De 

Vesten, Kanaalweg 6/1, 2430 Laakdal, met volgende agenda: 
 

1. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2019 met 

inbegrip van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie. 
 

2. Wijziging van de eerste zin van artikel 5 van de statuten om deze zin te 

vervangen door volgende zin: 

 “De zetel van de vereniging is gevestigd te 2440 Geel, Gasthuisbos 4.” 
 

3. Wijziging aan artikel 36, §1 van de statuten, om er het vijfde lid te vervangen 

door volgende tekst: 

“Behalve in (1) spoedgevallen, welke de raad van bestuur met twee derden van 

de geldig uitgebrachte stemmen vaststelt en waardoor de oproepingstermijn kan 

worden verkort tot minimaal 30 kalenderdagen, en (2) het geval waarvan sprake 

in artikel 37 van de statuten, wordt de bijeenroeping van de algemene 

vergadering uiterlijk vijfenveertig kalenderdagen voor haar zitting bij 

aangetekende brief of via een adequate digitale wijze van communicatie aan de 

deelnemers medegedeeld.” 

Wijziging aan artikel 36, §1 van de statuten, om er het zesde lid te schrappen. 
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4. Wijziging aan artikel 37 van de statuten, om er het tweede lid te vervangen door 

volgende tekst: 

“Is het aantal vertegenwoordigde stemmen onvoldoende om geldig te 

beraadslagen en te beslissen, geldt een termijn van minimaal dertig 

kalenderdagen om een nieuwe algemene vergadering bijeen te roepen. Die 

vergadering kan geldig beraadslagen en beslissen over de punten die een 

tweede maal op de agenda voorkomen ongeacht het aantal vertegenwoordigde 

stemmen. De tekst van artikel 37 wordt in de tweede bijeenroeping vermeld.” 
 

5. Wijziging aan de statuten om er in fine een nieuw artikel 49 in te voegen 

waarvan de tekst luidt als volgt: 

 “Artikel 49. 

 §1. Vanaf de eerste algehele vervanging van de raad van bestuur naar 

aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zijn volgende 

wijzigingen van de statuten automatisch van toepassing: 

- in artikel 15, §1, eerste zin wordt het getal “tweeëntwintig” vervangen door 

“vijftien”; 

- in artikel 15, §1, eerste zin wordt tussen “de” en “deelnemers” het woord 

“gemeentelijke” ingevoegd; 

- in artikel 15, §1, eerste lid, wordt het getal “48” vervangen door “436” en 

achter het woord “decreet” de woorden “over het lokaal bestuur” toegevoegd; 

- aan artikel 15, §1, tweede lid wordt een zin toegevoegd die luidt als volgt 

“Maximaal twee derden van de leden mag van hetzelfde geslacht zijn.” 

- in artikel 15, §2 worden de eerste en derde zin geschrapt; 

- in artikel 15 wordt §3 vervangen door volgende tekst: “Als de deelnemende 

gemeenten kandidaat-bestuurders voordragen die geen lid zijn van een 

gemeenteraad of van een districtsraad van een van de deelnemende 

gemeenten, maar van wie de deskundigheid over de statutair bepaalde 

doelstellingen manifest aantoonbaar is, wordt die voordracht uitdrukkelijk 

gemotiveerd. In dat geval is de onverenigbaarheid van het mandaat van 

bestuurder met de functie van werknemer van een deelnemend openbaar 

bestuur, vermeld in artikel 436, eerste lid, 8° van het decreet over het lokaal 

bestuur, niet van toepassing.”; 

- de tekst van artikel 15bis wordt vervangen door volgende tekst: 

“§1. Aan de vergaderingen van de raad van bestuur wordt deelgenomen door 

ten hoogste één door een deelnemer-gemeente aangewezen afgevaardigde 

die lid is met raadgevende stem. Iedere deelnemende gemeente heeft het 

recht, tot lid van de raad van bestuur met raadgevende stem, een 

gemeenteraadslid aan te wijzen, verkozen op een lijst waarvan geen enkele 

verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester of schepenen, en 

deze aanwijzing voor te leggen aan de algemene vergadering die overgaat tot 

de samenstelling van de raad van bestuur na de algehele vernieuwing van de 

gemeenteraden; 

§2. Indien slechts één gemeente van dit recht gebruik maakt, neemt de 

algemene vergadering akte van deze gemeenteraadsbeslissing en woont het 

aldus aangewezen lid vanaf dat ogenblik met raadgevende stem de zittingen 

van de raad van bestuur bij. 

- Bij verlies van het mandaat van een overeenkomstig de voorgaande paragraaf 

aangewezen lid met raadgevende stem vóór het verstrijken van de duur 

bepaald in § 3 van dit artikel, heeft de gemeente die de oorspronkelijke 

aanwijzing heeft verricht, het recht onmiddellijk in de vervanging te voorzien 

bij gemeenteraadsbeslissing. Het aldus aangewezen lid wordt opgenomen in 
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de eerstvolgende raad van bestuur en voltooit het mandaat van zijn 

voorganger. 

 §3. Indien meer dan één gemeente van dit recht gebruik maakt, neemt de 

algemene vergadering akte van de gemeenteraadsbeslissingen en bepaalt zij de 

rangorde van de aangewezen leden met raadgevende stem in afdalende 

volgorde als volgt: 

- in eerste instantie komen de leden aan bod die aangewezen werden door de 

gemeenten die niet vertegenwoordigd zijn in de raad van bestuur door een op 

hun voordracht benoemd bestuurder; 

- in tweede instantie komen de leden aan bod die met eenparigheid van 

stemmen door hun gemeenteraad aangewezen werden; 

- vervolgens komen de leden aan bod die niet van hetzelfde geslacht zijn als de 

meerderheid van de bestuurders; 

- tenslotte geldt in ondergeschikte orde de leeftijd waarbij voorrang wordt 

gegeven aan het jongste aangewezen lid. 
 

Het eerste volgens deze rangorde aangewezen lid met raadgevende stem woont 

vanaf dat ogenblik de raad van bestuur bij. Bij verlies van het mandaat van een 

overeenkomstig deze paragraaf aangewezen lid met raadgevende stem vóór het 

verstrijken van de duur bepaald in § 3 van dit artikel, komt het opengevallen 

mandaat toe aan het aangewezen lid dat in de oorspronkelijk opgemaakte 

rangorde als best geplaatste daarvoor in aanmerking komt. Het aldus 

aangewezen lid woont vanaf dat ogenblik de zittingen van de raad van bestuur 

bij en voltooit het mandaat van zijn voorganger. 
 

§3. De duur van het mandaat van lid met raadgevende stem bedraagt zes jaar. 

Het is hernieuwbaar. Het eindigt onmiddellijk na de eerste algemene vergadering 

die overgaat tot de samenstelling van de raad van bestuur na de algehele 

vernieuwing van de gemeenteraden. 

 

§4. De bepalingen van artikel 17, §2 van de statuten zijn van toepassing op het 

lid van de raad van bestuur met raadgevende stem. Het lid met raadgevende 

stem wordt geacht ontslagnemend te zijn bij vrijwillig ontslag en bij afzetting 

waartoe wordt beslist door de gemeenteraad die hem heeft afgevaardigd.”  

- artikel 25 wordt geschrapt (afschaffing van het directiecomité); 

- in artikel 28 worden het zinsdeel “hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks 

bestuur, door het directiecomité als college” en de tekst “(casu quo 

directiecomité)” geschrapt; 

- in artikel 47, §2 wordt de laatste zin geschrapt. 

 §2. Er wordt volmacht verleend aan de Raad van Bestuur om de statuten te 

coördineren van zodra de wijzigingen bedoeld in voorgaande paragraaf 

plaatsvinden.” 
 

6. Wijzigingen aan het opschrift van de statuten om deze in overeenstemming te 

brengen met de genomen besluiten. 
 

7. Statutaire ontslagen en benoemingen. 
 

8. Machten te verlenen tot uitvoering van de genomen besluiten. 
 

****** 
 

In zitting van 28 november 2013 duidde uw raad de heer Peter Bellens, 

gedeputeerde, met als plaatsvervanger de heer Frank Sels, raadslid, aan als 
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provinciale vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen van de 

dienstverlenende vereniging Cipal tijdens de periode 1 januari 2014 – oktober 

2018. Voorgesteld wordt het mandaat van de provinciale vertegenwoordiger en 

plaatsvervanger te verlengen tot 1 januari 2019. 
 

De agenda en de bijhorende stukken van deze vergadering vindt u terug in Sindala. 
 

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 31 oktober 2018. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 

Overwegende dat er op 14 december 2018 een algemene vergadering wordt 

gehouden vanwege de dienstverlenende vereniging Cipal; 
 

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

houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet, 
 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

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

dienstverlenende vereniging Cipal van 14 december 2018. 
 

Artikel 2: 

Het mandaat om de provincie te vertegenwoordigen op deze algemene vergadering 

van de heer Peter Bellens, gedeputeerde, met als plaatsvervanger de heer Frank 

Sels, raadslid, wordt verlengd tot 1 januari 2019. 

Hem wordt opgedragen de vermelde agendapunten van deze vergadering goed te 

keuren. 
 
 

VOORZITTER.- Mevrouw Naert heeft het woord. 
 

Mevrouw NAERT.- Ik ga tegenstemmen voor volgende redenen. 

We zijn daar nog niet uitgetreden, alhoewel we al eind november zijn. Dat heeft te maken 

met een aantal zaken. CIPAL is een gemengde intercommunale. We hebben met een grote 

private partner te maken. Dat is één reden. 

Een tweede reden is dat we vorig jaar een aantal vragen hebben gesteld waar we nog 

steeds geen antwoord op hebben gekregen. 
 

 

VOORZITTER.- Zijn daar nog tussenkomsten over? Geen. 

Dan leg ik de punten 2/4 en 2/5 samen voor ter stemming en de stemming is geopend. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

61 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

52 leden hebben ja gestemd; 

 1 lid heeft nee gestemd; 

 8 leden hebben zich onthouden. 
 

De agendapunten 2/4 en 2/5 worden goedgekeurd met 52 stemmen ja, bij 1 stem nee 

en 8 onthoudingen. 
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VOORZITTER.- Ik stel voor de agendapunten 2/6 en 2/7 met één stemming af te 

handelen. De raad stemt ermee in. 
 

 

Nr. 2/6 van de agenda 

 

Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEAN. 

Ontwerp van statutenwijzigingen. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Met bijgaand schrijven van 17 september ll. stelt de dienstverlenende vereniging 

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

aan de algemene vergadering van 19 december 2018 zullen worden voorgelegd. 

 

De voorgestelde wijzigingen hebben betrekking op het decreet lokaal bestuur (DLB) 

van 22 december 2017 inzake de samenstelling, wijze van voordracht en 

benoeming van de leden van de raad van bestuur en op de verplichte uittreding van 

de provincie per 31 december 2018: 

 

 Afslanking raad van bestuur tot 15 leden. 

 

 Alleen natuurlijke personen kunnen lid zijn van de raad van bestuur. 

 

 Voordracht kandidaten: 

 

Een vergadering van de burgemeesters die door de deelnemende gemeenten 

worden voorgedragen na elke algehele vernieuwing van de gemeenteraden, 

werkt een consultatie- en formatieopdracht uit, waarbij formateurs de opdracht 

krijgen om in overleg met de deelnemers tot een lijst van 15 kandidaat-

bestuurders te komen aan de hand van volgende bindende criteria: 

 

1. Indeling in regio’s – 6 leden 

 De gemeenten worden onderverdeeld in de regio’s noord, midden en zuid en 

wel als volgt: Regio noord: Brasschaat, Brecht, Essen, Kalmthout, Kapellen, 

Malle, Stabroek, Wuustwezel Regio midden: Borsbeek, Mortsel, Ranst, 

Schilde, Schoten, Wijnegem, Wommelgem, Zandhoven, Zoersel Regio zuid: 

Aartselaar, Boechout, Boom, Edegem, Hemiksem, Hove, Kontich, Lint, Niel, 

Rumst, Schelle, Zwijndrecht Per regio (noord, midden, zuid) worden er 

2 leden aangeduid. 

 

2. Indeling volgens inwonersaantal– 7 leden 

 Alle gemeenten worden onderverdeeld in categorieën volgens inwonersaantal 

en wel als volgt: 

 

o Categorie 1 - klein: tot 13.000 inwoners 

o Categorie 2 - middelgroot: > 13.000 tot 20.000 inwoners 

o Categorie 3 - groot: > 20.000 inwoners 

 

 Voor categorie 1 en 2 worden er 2 leden aangeduid; voor categorie 3 worden 

er 3 leden aangeduid. 
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3. Indeling volgens geslacht 

 Maximaal twee derden (2/3) van de leden is van hetzelfde geslacht. De lijst 

van de kandidaat-bestuurders wordt voorgelegd aan de bevoegde organen 

van de deelnemers, die tot de besluitvorming over de vereiste voordracht en 

samenstelling van de raad van bestuur kunnen overgaan. 
 

****** 
 

Uw raad wordt voorgesteld in te stemmen met de voorgestelde statutenwijzigingen 

van de dienstverlenende vereniging IGEAN. 

 

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 31 oktober 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Overwegende dat er op 19 december 2018 een algemene vergadering wordt 

gehouden vanwege de dienstverlenende vereniging IGEAN waarop een aantal 

statutenwijzigingen worden voorgesteld; 

 

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

decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

Ingestemd wordt met het voorgestelde ontwerp van statutenwijzigingen van de 

dienstverlenende vereniging IGEAN dat zal worden voorgelegd aan de algemene 

vergadering van 19 december 2018. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

 

Nr. 2/7 van de agenda 

 

Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEAN. 

Algemene vergadering 19 december 2018. Agenda. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

De dienstverlenende vereniging IGEAN deelt mee dat haar algemene vergadering 

zal doorgaan op woensdag 19 december 2018 om 19.00 uur in de burelen van 

IGEAN, Doornaardstraat 60, 2160 Wommelgem, met volgende agenda: 

 

1. Goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen 

strategie voor 2019. 

2. Goedkeuren van de begroting 2019. 

3. Goedkeuren statutenwijziging. 

4. Kennisname ondernemingsplan 2019-2024. Evaluatieverslag. 

 

In zitting van 28 november 2013 duidde uw raad mevrouw Tine Muyshondt, 

raadslid, met als plaatsvervanger mevrouw Inga Verhaert, gedeputeerde, aan als 
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provinciale vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen van de 

dienstverlenende vereniging IGEAN tijdens de periode 1 januari 2014 – oktober 

2019. Mevrouw Tine Muyshondt, raadslid, werd later als effectief provinciaal 

vertegenwoordiger vervangen door de heer Koen De Cock, raadslid. 

Voorgesteld wordt het mandaat van de provinciale vertegenwoordiger en 

plaatsvervanger te verlengen tot 1 januari 2019. 

 

De agenda en de bijhorende stukken van deze vergadering vindt u terug in Sindala. 

 

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 31 oktober 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Overwegende dat er op 19 december 2018 een algemene vergadering wordt 

gehouden vanwege de dienstverlenende vereniging IGEAN; 

 

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

houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

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

dienstverlenende vereniging IGEAN van 19 december 2018. 

 

Artikel 2: 

Het mandaat om de provincie te vertegenwoordigen op deze algemene vergadering 

van de heer Koen De Cock, raadslid, met als plaatsvervanger mevrouw Inga 

Verhaert, gedeputeerde, wordt verlengd tot 1 januari 2019. 

Hem wordt opgedragen de vermelde agendapunten van deze vergadering goed te 

keuren. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 

 

Dan leg ik de punten 2/6 en 2/7 samen voor ter stemming en de stemming is geopend. 

 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

58 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

50 leden hebben ja gestemd; 

 8 leden hebben zich onthouden. 

 

De agendapunten 2/6 en 2/7 worden goedgekeurd met 50 stemmen ja, bij 

8 onthoudingen. 

 

 

VOORZITTER.- Ik stel voor de agendapunten 2/8 en 2/9 met één stemming af te 

handelen. De raad stemt ermee in. 
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Nr. 2/8 van de agenda 

 

Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEMO. 

Ontwerp van statutenwijzigingen. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Met bijgaand schrijven van 17 oktober ll. stelt de dienstverlenende vereniging 

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

aan de algemene vergadering van 14 december 2018 zullen worden voorgelegd. 

 

De voorgestelde wijzigingen hebben betrekking op de uittreding van de Provincie 

Antwerpen uit de dienstverlenende vereniging IGEMO. 

 

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

de dienstverlenende vereniging IGEMO. 

 

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 31 oktober 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Overwegende dat er op 14 december 2018 een algemene vergadering wordt 

gehouden vanwege de dienstverlenende vereniging IGEMO waarop een aantal 

statutenwijzigingen worden voorgesteld; 

 

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

decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

Ingestemd wordt met het voorgestelde ontwerp van statutenwijzigingen van de 

dienstverlenende vereniging IGEMO dat zal worden voorgelegd aan de algemene 

vergadering van 14 december 2018. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

 

Nr. 2/9 van de agenda 

 

Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEMO. 

Algemene vergadering 14 december 2018. Agenda. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

De dienstverlenende vereniging IGEMO deelt mee dat haar algemene vergadering 

zal doorgaan op vrijdag 14 december 2018 om 18.30 uur in Greenhouse Mechelen, 

Schaliënhoevedreef 20, 2800 Mechelen, met volgende agenda: 

 

1. Aanduiding stemopnemers. 

2. Bespreking ondernemingsstrategie 2019. 

3. Bespreking begroting 2019. 
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4. Vaststelling statutaire bijdrage werkingskosten 2019. 

5. Aanstelling bedrijfsrevisor als commissaris. 

6. Uittreding Provincie Antwerpen. 

7. Statutenwijziging ingevolge uittreding Provincie Antwerpen. 

8. Volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen. 

9. Goedkeuring notulen algemene vergadering 14 december 2018. 

 

In zitting van 28 november 2013 duidde uw raad de heer Rony Cuyt, raadslid, met 

als plaatsvervanger mevrouw Sofie Bradt, raadslid, aan als provinciale 

vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen van de dienstverlenende 

vereniging IGEMO tijdens de periode 1 januari 2014 – oktober 2018. Voorgesteld 

wordt het mandaat van de provinciale vertegenwoordiger en plaatsvervanger te 

verlengen tot 1 januari 2019. 

 

De agenda en de bijhorende stukken van deze vergadering vindt u terug in Sindala. 

 

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 31 oktober 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Overwegende dat er op 14 december 2018 een algemene vergadering wordt 

gehouden vanwege de dienstverlenende vereniging IGEMO; 

 

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

houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

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

dienstverlenende vereniging IGEMO van 14 december 2018. 

 

Artikel 2: 

Het mandaat om de provincie te vertegenwoordigen op deze algemene vergadering 

van de heer Rony Cuyt, raadslid, met als plaatsvervanger mevrouw Lili Stevens, 

raadslid, wordt verlengd tot 1 januari 2019. 

Hem wordt opgedragen de vermelde agendapunten van deze vergadering goed te 

keuren. 

 

 

VOORZITTER.- De heer Kerremans heeft het woord. 
 

De heer KERREMANS.- Ik vernam vanuit de raad van bestuur van IGEMO dat de uittreding 

van de provincie daar erg stroef verloopt. Ik had daar graag verduidelijking bij gekregen 

als dat mogelijk is. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Lemmens heeft het woord. 
 

De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Collega Kerremans, die onderhandelingen zijn nog 

steeds bezig. Er is nog wat onduidelijkheid over het bedrag dat in het Streekfonds zou 
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komen, waar wij denken dat dit toch wel een hoger bedrag mag zijn dan IGEMO voorstelt. 

Daar praten wij nog over. De algemene vergadering van volgend jaar zal uiteindelijk 

beslissen hoe we daar verder mee omgaan. Maar wij hopen daarvoor nog tot een akkoord te 

kunnen komen met de intercommunale. 
 

 

VOORZITTER.- Zijn daar nog tussenkomsten over? Geen. 
 

Dan leg ik de punten 2/8 en 2/9 samen voor ter stemming en de stemming is geopend. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

62 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

51 leden hebben ja gestemd; 

11 leden hebben zich onthouden. 
 

De agendapunten 2/8 en 2/9 worden samen ter goedkeuring voorgelegd. Goedgekeurd 

met 51 stemmen ja, bij 11 onthoudingen. 
 

 

Nr. 2/10 van de agenda 

 

Agendapunt afgevoerd van de agenda: 

Dienstverlenende vereniging IGEMO. 

Uittreding provincie Antwerpen. Waardering 

scheidingsaandeel van de provincie Antwerpen. 

Goedkeuring. 

 

 

VOORZITTER.- Ik stel voor de agendapunten 2/11 en 2/12 met één stemming af te 

handelen. De raad stemt ermee in. 
 

Nr. 2/11 van de agenda 

 

Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IOK. 

Ontwerp van statutenwijzigingen. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Met bijgaand aangetekend schrijven van 19 oktober 2018 stelt de dienstverlenende 

vereniging IOK de provincie in kennis van een aantal voorstellen van 

statutenwijziging, die aan de algemene vergadering van 18 december 2018 zullen 

worden voorgelegd. 

 

De wijzigingen hebben betrekking op: 

 

 het decreet lokaal bestuur (DLB) van 22 december 2017 inzake de 

samenstelling, wijze van voordracht en benoeming van de leden van de raad van 

bestuur 

 

Een vergadering van de burgemeesters die door de deelnemende gemeenten 

worden voorgedragen na de gemeenteraadsverkiezingen, werkt een consultatie- 

en formatieopdracht uit waarbij formateurs de opdracht krijgen om in overleg 
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met de deelnemers, tot een lijst van 15 kandidaat-bestuurders te komen aan de 

hand van volgende bindende criteria: 

 

o Maximaal 2/3 van de leden is van hetzelfde geslacht. 

o Minstens 9 leden van de 15 worden gekozen volgens de opdeling van 

gemeenten gebaseerd op het aantal aandelen waarover de gemeente 

beschikt. 

 

 Er worden slechts 2 leden met raadgevende stem voorzien (i.p.v. 5 leden). 

 

 het bestendigen van de voorwaarden in functie van de in house doctrine. 

 

 de schrapping van het directiecomité. 

 

 de uittreding van de provincie Antwerpen. 
 

****** 
 

De voorgestelde wijzigingen vindt u terug in Sindala. 

 

Uw raad wordt voorgesteld hiermee in te stemmen. 

 

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 31 oktober 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Overwegende dat er op 18 december 2018 een algemene vergadering wordt 

gehouden vanwege de dienstverlenende vereniging IOK waarop een aantal 

statutenwijzigingen worden voorgesteld; 

 

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

houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

Ingestemd wordt met het ontwerp van statutenwijzigingen van de dienstverlenende 

vereniging IOK dat zal worden voorgelegd aan de algemene vergadering van 

18 december 2018. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
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Nr. 2/12 van de agenda 

 

Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IOK. 

Algemene vergadering 18 december 2018. Agenda. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

De dienstverlenende vereniging IOK deelt mee dat haar algemene vergadering zal 

doorgaan op dinsdag 18 december 2018 om 18.30 uur in het kantoorgebouw van 

IOK, ‘zaal Kamperfoelie’, Antwerpseweg 1, 2440 Geel, met volgende agenda: 

 

1. Statutenwijziging 

2. Activiteitenplan 2019  

3. Begroting 2019 

4. Varia 

 

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

als plaatsvervanger mevrouw Nicole Boonen, raadslid, aan als provinciale 

vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen van de dienstverlenende 

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

wordt het mandaat van de provinciale vertegenwoordiger en plaatsvervanger te 

verlengen tot 1 januari 2019. 

 

De stukken van deze vergadering vindt u in Sindala. 

 

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 31 oktober 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Overwegende dat er op 18 december 2018 een algemene vergadering wordt 

gehouden vanwege de dienstverlenende vereniging IOK; 

 

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

houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

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

dienstverlenende vereniging IOK van 18 december 2018. 

 

Artikel 2: 

Het mandaat om de provincie te vertegenwoordigen op deze algemene vergadering 

van de heer Ivo Bollen, raadslid, met als plaatsvervanger mevrouw Nicole Boonen, 

raadslid, wordt verlengd tot 1 januari 2019. 

Hem wordt opgedragen de vermelde agendapunten van deze vergadering goed te 

keuren. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
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Dan leg ik de punten 2/11 en 2/12 samen voor ter stemming en de stemming is geopend. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

61 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

51 leden hebben ja gestemd; 

10 leden hebben zich onthouden. 
 

De agendapunten 2/11 en 2/12 worden samen ter goedkeuring voorgelegd. 

Goedgekeurd met 51 stemmen ja, bij 10 onthoudingen. 
 

 

VOORZITTER.- Ik stel voor de agendapunten 2/13 en 2/14 met één stemming af te 

handelen. De raad stemt ermee in. 
 

Nr. 2/13 van de agenda 

 

Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging PIDPA. 

Ontwerp van statutenwijzigingen. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Met bijgaand schrijven van 22 oktober ll. stelt de opdrachthoudende vereniging 

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

aan de algemene vergadering van 17 december 2018 zullen worden voorgelegd. 

 

De voorgestelde wijzigingen hebben betrekking op het decreet over het Lokaal 

Bestuur van 21 december 2017: 

 

Raad van bestuur 

 

Afslanking raad van bestuur tot maximaal 15 leden voorgedragen door de 

gemeentelijke deelnemers. 

Deze leden zullen door de algemene vergadering benoemd worden rekening 

houdende met volgende criteria (naast het decretaal vastgestelde criterium max. 

2/3 van hetzelfde geslacht): 

 

 de geografische spreiding 

 de vertegenwoordiging van politieke fracties rekening houdende met het 

resultaat van de lokale verkiezingen in de gemeentelijke deelnemers 

 de vertegenwoordiging van personen verkozen in gemeenten die houder zijn van 

zowel aandelen A als aandelen B. 

 

De mogelijkheid wordt voorzien om onafhankelijk bestuurders te benoemen, naast 

de bestuurders die op voordracht van de deelnemers benoemd worden. 

Er wordt geen presentiegeld meer toegekend aan leden van de adviescomités. 

Na de lokale verkiezingen zullen er door de voorzitter van de ontslagnemende raad 

van bestuur gesprekken worden opgestart met de gemeentelijke deelnemers om – 

rekening houdende met bovenstaande criteria – een evenwichtig voorstel uit te 

werken. Na de consultatie zal de voorzitter de raad van bestuur en de 

gemeentelijke deelnemers adviseren over de mogelijke samenstelling, waarna de 

gemeentelijke deelnemers een beslissing dienen te nemen over de geadviseerde 

samenstelling. De algemene vergadering zal de leden benoemen rekening 

houdende met bovenstaande criteria. 
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Bestuurders met raadgevende stem 

Aangezien het aantal leden van de raad van bestuur in zijn globaliteit sterk 

gereduceerd werd, is het redelijk te verantwoorden om het aantal bestuurders met 

raadgevende stem ook terug te brengen, namelijk van drie naar één. Artikel 13, §3 

werd in die zin aangepast. 

 

Beëindiging mandaat bestuurder 

Verder werden – gelet op de nieuwe samenstelling en voordrachtregeling van de 

raad van bestuur - de regels aangaande het beëindigen van het mandaat van 

bestuurder zoals opgenomen in de artikelen 13, 14 en 31 aangepast, waarbij – om 

de leesbaarheid te verhogen – de artikelen 14 en 31 volledig in artikel 13 

geïntegreerd werden. 

 

Voorzitter – ondervoorzitter – secretaris 

Doordat het aantal leden van de raad van bestuur gereduceerd wordt naar 

maximaal 15 en ook doordat de provincie per einde 2018 dient uit te treden, is het 

logisch dat het aantal functies binnen de raad van bestuur herbekeken wordt. In de 

huidige regeling worden een voorzitter, drie ondervoorzitters (een gemeentelijke en 

twee provinciale) en een secretaris benoemd. In het voorstel van statutenwijziging 

worden deze functies beperkt tot een voorzitter, een ondervoorzitter en een 

secretaris. Artikel 14 werd in die zin aangepast. 

 

Compartimentaire meerderheden 

Eveneens in artikel 14 worden de vereisten met betrekking tot de compartimentaire 

meerderheden, in functie van aanwezigheid en stemming binnen de raad van 

bestuur, geschrapt. Er is immers geen garantie dat alle compartimenten nog in die 

mate vertegenwoordigd zullen zijn binnen de toekomstige raad van bestuur, dat de 

huidige statutaire bepalingen nog correct kunnen worden toegepast. Ook in artikel 

21 werden de verwijzingen naar deze compartimenten geschrapt. 

 

Afschaffing directiecomité 

 

Overeenkomstig artikel 443 van het decreet zijn er geen andere organen dan 

opgesomd in het decreet, mogelijk. Dienaangaande werd het directiecomité niet 

meer in het decreet opgenomen, waardoor het directiecomité ophoudt te bestaan 

en dit vanaf het moment dat in de algehele vernieuwing van de raad van bestuur 

wordt voorzien naar aanleiding van de lokale verkiezingen. 

  

 Overige wijzigingen 

 

Behoudens de hiervoor toegelichte basiselementen van de voorgestelde 

statutenwijziging, zijn er nog enkele eerder beperkte bijstellingen 
 

****** 
 

Het is de bedoeling dat de statutenwijziging die nu voorligt in werking treedt op 

1 januari 2019. Evenwel blijven in afwijking hiervan de raad van bestuur en het 

directiecomité, in de huidige samenstelling en volgens de statutaire bepalingen van 

toepassing voor de voorliggende statutenwijziging, verder vergaderen en beslissen 

en dit tot op het moment dat tot een algehele vervanging van de raad van bestuur 

wordt overgegaan, en dit uiterlijk tot 31 maart na de verkiezingen voor de 

vernieuwing van de gemeenteraden. 
 

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

de opdrachthoudende vereniging PIDPA. 

 

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 31 oktober 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Overwegende dat er op 17 december 2018 een algemene vergadering wordt 

gehouden vanwege de opdrachthoudende vereniging PIDPA waarop een aantal 

statutenwijzigingen worden voorgesteld; 

 

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

decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

Ingestemd wordt met het voorgestelde ontwerp van statutenwijzigingen van de 

opdrachthoudende vereniging PIDPA dat zal worden voorgelegd aan de algemene 

vergadering van 17 december 2018. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

 

Nr. 2/14 van de agenda 

 

Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging PIDPA. 

Algemene vergadering 17 december 2018. Agenda. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

De opdrachthoudende vereniging PIDPA deelt mee dat haar algemene vergadering 

zal doorgaan op maandag 17 december 2018 om 11.00 uur op het administratief 

hoofdkantoor, Desguinlei 246, 2018 Antwerpen, met volgende agenda: 

 

1. Nazicht van de volmachten/raadsbesluiten voor de afgevaardigden. 

2. Statutenwijziging – goedkeuring. 

3. Code van goed bestuur – goedkeuring. 

4. Presentiegelden en vergoedingen – vaststellen kader. 

5. Uitzendarbeid – vaststellen kader. 

6. Uitbreiding van de drinkwateropdracht en bijgaande kapitaalverhoging in de 

gemeenten Boechout, Kapellen en Kontich – aanvaarding. 

7. Begroting 2019 met kennisgeving van de te ontwikkelen activiteiten en te volgen 

strategieën in 2019 – goedkeuring. 

8. Benoeming(en). 

9. Goedkeuring van het verslag staande de vergadering. 

 

In zitting van 28 november 2013 duidde uw raad de heer Luk Lemmens, 

gedeputeerde, met als plaatsvervanger de heer Ludwig Caluwé, gedeputeerde, aan 

als provinciale vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen van de 

opdrachthoudende vereniging PIDPA tijdens de periode 1 januari 2014 – oktober 
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2018. Luk Lemmens vervangt de heer Jan Hofkens echter in de raad van bestuur 

van PIDPA, zodat Bruno Peeters als effectieve provinciale vertegenwoordiger werd 

aangeduid. De heer Jan De Haes, die hem opvolgt als gedeputeerde, zal als 

effectieve vertegenwoordiger optreden. 

Voorgesteld wordt het mandaat van de provinciale vertegenwoordiger en 

plaatsvervanger te verlengen tot 1 januari 2019. 

 

De agenda en de bijhorende stukken van deze vergadering vindt u terug in Sindala. 

 

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 31 oktober 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Overwegende dat er op 17 december 2018 een algemene vergadering wordt 

gehouden vanwege de opdrachthoudende vereniging PIDPA; 

 

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

houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

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

opdrachthoudende vereniging PIDPA van 17 december 2018. 

 

Artikel 2: 

Het mandaat om de provincie te vertegenwoordigen op deze algemene vergadering 

van de heer Jan De Haes, gedeputeerde, met als plaatsvervanger de heer Ludwig 

Caluwé, gedeputeerde, wordt verlengd tot 1 januari 2019. 

Hem wordt opgedragen de vermelde agendapunten van deze vergadering goed te 

keuren. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

Dan leg ik de punten 2/13 en 2/14 samen voor ter stemming en de stemming is geopend. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

62 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

51 leden hebben ja gestemd; 

11 leden hebben zich onthouden. 
 

De agendapunten 2/13 en 2/14 worden samen ter goedkeuring voorgelegd. 

Goedgekeurd met 51 stemmen ja, bij 11 onthoudingen. 
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Nr. 2/15 van de agenda 

 

Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging PONTES. 

Algemene vergadering 19 december 2018. Agenda. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

De opdrachthoudende vereniging PONTES deelt mee dat haar algemene 

vergadering zal doorgaan op woensdag 19 december 2018 om 18.30 uur in DIVA. 

Antwerp Home of Diamonds, Suikerrui 17-19 te 2000 Antwerpen, met volgende 

agenda: 

 

1. Algemene vergadering: verslag 4 juli 2018 – goedkeuring 

2. Beleid: beleidsnota 2019 – goedkeuring 

3. Financiën: budget 2019 – goedkeuring 

4. Financiën: aanstelling bedrijfsrevisor (boekjaren 2018-2020) – goedkeuring 

5. Bestuur: fusie gemeenten Overpelt en Neerpelt – goedkeuring 

6. Bestuur: voorstel provincie Antwerpen i.v.m. waardering aandelen - goedkeuring 

7. Beleid: evaluatienota 2013-2018 – goedkeuring 

8. Varia en rondvraag 

 

In zitting van 28 november 2013 duidde uw raad de heer Luk Lemmens, 

gedeputeerde, met als plaatsvervanger de heer Rik Röttger, gedeputeerde, aan als 

provinciale vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen van de 

opdrachthoudende vereniging PONTES tijdens de periode 1 januari 2014 – oktober 

2018. Voorgesteld wordt het mandaat van de provinciale vertegenwoordiger en 

plaatsvervanger te verlengen tot 1 januari 2019. 

 

De agenda en de bijhorende stukken van deze vergadering vindt u terug in Sindala. 

 

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 31 oktober 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Overwegende dat er op 19 december 2018 een algemene vergadering wordt 

gehouden vanwege de opdrachthoudende vereniging PONTES; 

 

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

houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

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

opdrachthoudende vereniging PONTES van 19 december 2018. 

 

Artikel 2: 

Het mandaat om de provincie te vertegenwoordigen op deze algemene vergadering 

van de heer Luk Lemmens, gedeputeerde, met als plaatsvervanger de heer Rik 

Röttger, gedeputeerde, wordt verlengd tot 1 januari 2019. 

Hem wordt opgedragen de vermelde agendapunten van deze vergadering goed te 

keuren. 
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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. 

60 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

49 leden hebben ja gestemd; 

11 leden hebben zich onthouden. 

 

Goedgekeurd met 49 stemmen ja, bij 11 onthoudingen. 
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4. Financiën en logistiek 

 

Nr. 4/1 van de agenda 

 

Meerjarenplan 2014 – 2020 (budgetjaar 2018). 

Evenwicht na de vierde reeks wijzigingen. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Naar aanleiding van de vierde reeks wijzigingen aan het meerjarenplan 2014 - 

2020 (budgetjaar 2018) werd door de deputatie in zitting van 8 november 2018 

beslist tot het wijzigen van enkele kredieten op het meerjarenplan voor de periode 

2018 - 2020. 

 

Het evenwicht van het meerjarenplan blijft bewaard. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 14 november 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 vierde 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. 

61 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

43 leden hebben ja gestemd; 

 9 leden hebben nee gestemd; 

 9 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 43 stemmen ja, bij 9 stemmen nee en 9 onthoudingen. 
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Nr. 4/2 van de agenda 

 

Toelichting bij de vierde reeks wijzigingen aan 

het meerjarenplan 2014 – 2020 (budgetjaar 2018) 

en het budget 2018. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Naar aanleiding van de vierde reeks wijzigingen aan het meerjarenplan 2014–2020 

(budgetjaar 2018) en het budget 2018 werd door de deputatie in zitting van 

8 november 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 

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 vierde 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 vierde reeks 

wijzigingen. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 8 november 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 

vierde reeks wijzigingen. 

 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Michielsen heeft het woord. 
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Mevrouw MICHIELSEN.- Collega’s, 
 

In verband met die budgetwijziging aangaande het budget dat wordt geschrapt in het 

kader van het DIVA-museum ten gevolge van meerkosten. Normaal gezien hadden ze dat 

moeten terugbetalen aan de provincie maar het wordt nu geschrapt. Maar ik begrijp van 

een collega dat er was gezegd van het te verdagen. Dus dat het wel zou moeten 

terugbetaald worden aan de provincie, maar met enige vertraging. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Lemmens heeft het woord. 
 

De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Er is een terugbetaling voorzien naar DIVA toe. Maar 

aangezien dat het in de periode dat wij het bouwheerschap hadden toch heel wat 

meerwerken zijn gedaan en dat het museum dat toekomstgericht ook alleen niet kan 

dragen zijn wij bereid geweest om de eerste schijf te laten vallen. 
 

 

VOORZITTER.- Zijn daar nog tussenkomsten over? Geen. 
 

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

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

62 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

48 leden hebben ja gestemd; 

 1 lid heeft nee gestemd; 

13 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 48 stemmen ja, bij 1 stem nee en 13 onthoudingen. 
 

 

Nr. 4/3 van de agenda 

 

Budget 2018. Vierde 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 vierde reeks wijzigingen aan het budget 2018 werd door de 

deputatie in zitting van 8 november 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. 
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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 Provinciaal Onderwijs Antwerpen 
(POA) 

+ 16.337,27 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 

APB Provinciaal Recreatie-domein De 

Schorre (PRDS) 

+ 250.000,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 

APB Gouverneur Kinsbergen Centrum 
(KINS) 

+ 230.000,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 

EVAP Provinciaal Sport- en 

Recreatiedomein De Nekker (PSRN) 

+ 450.000,00 EUR 0,00 EUR 0,00 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 november 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; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

Goedgekeurd worden de kredietvermeerderingen en/of –verminderingen bij de 

vierde reeks wijzigingen aan het budget 2018 van de dotaties van de autonome 

provinciebedrijven 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. 
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Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

60 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

47 leden hebben ja gestemd; 

13 leden hebben zich onthouden. 

 

Goedgekeurd met 47 stemmen ja, bij 13 onthoudingen. 
 

 

Nr. 4/4 van de agenda 

 

Budget 2018. Evenwicht na de vierde reeks wijzigingen. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Naar aanleiding van de vierde reeks wijzigingen aan het budget 2018 werd door de 

deputatie in zitting van 8 november 2018 beslist tot het wijzigen van enkele 

kredieten op het budget voor het jaar 2018. Dit leidt tot volgende bedragen: 

 

 
 

Het evenwicht van het meerjarenplan blijft bewaard. Het resultaat op kasbasis blijft 

gelijk, de autofinancieringsmarge stijgt met 2.809.873,28 EUR in 2018. 

 

Vermits de onttrekkingen aan de OVV niet meer beschouwd mogen worden als 

budgettaire exploitatie-ontvangsten, maar de pensioenuitqaven 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. 
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Volgende rapporten worden bijgevoegd ter goedkeuring van de vierde 

budgetwijziging: 

 

Provincie Antwerpen, documenten aan Raad / Vlaanderen bezorgd ivm 

BW4 2018 
 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 14 november 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; 

 

 

verslechtering AFM? nee 

 

  

 

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-stukken) x     

    

  

bw Raadsbeslissing x dig loket   

bw motivering van de wijzigingen (=PR-stukken) x     

bw Wijz schema B1 Doelstellingenbudget x dig loket   

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 x dig loket   

    

  

x: documenten die we aangeleverd hebben 
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Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

Goedgekeurd wordt de hiernavolgende opsomming van vermeerderingen en 

verminderingen van kredieten door de vierde 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. 

61 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

43 leden hebben ja gestemd; 

 9 leden hebben nee gestemd; 

 9 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 43 stemmen ja, bij 9 stemmen nee en 9 onthoudingen. 
 

 

Nr. 4/5 van de agenda 

 

Provinciale overheidsopdrachten. Stabroek. 

Provinciaal instituut voor technisch onderwijs. 

Bouwen van een machineloods en een logistiek gebouw. 

Bestek en gunningswijze. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

In de meerjarenplanning werd in functie van het opgemaakte masterplan (maart 

2013) krediet voorzien voor de ontwerpopdracht voor het bouwen van blokken M 

en I op de site van het provinciaal instituut voor technisch onderwijs te Stabroek. 

 

Aan uw raad wordt thans het bestek voor deze overheidsopdracht van diensten 

voorgelegd, opgemaakt door de dienst Architectuur en Vastgoed. 

 

Als wijze van gunnen van deze opdracht wordt de openbare procedure voorgesteld, 

in toepassing van artikel 36 van de wet van 17 juni 2016 inzake 

overheidsopdrachten. 

 

Het programma van eisen omvat een concrete opgave van de te realiseren functies 

met hun oppervlakte, inrichting en onderlinge relaties. 

 

Het concrete programma wordt opgedeeld in twee aparte gebouwen: 

- Blok M (Machineloods): een nieuwbouw met als hoofdfunctie een 

machineloods voor landbouwvoertuigen. Daarnaast wordt het gebouw nog 

voorzien van 4 klaslokalen, 2 kantoorruimtes, een omkleedruimte en een 

overdekte opslag van machines. De nieuw te bouwen M-blok komt op 

dezelfde locatie te staan als de huidige machineloods. 
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- Blok I (Logistiek gebouw): een nieuwbouw met als hoofdfunctie magazijn 

met geautomatiseerd opbergsysteem. Verder wordt in het gebouw een 

overlegruimte met kitchenette voorzien en een omkleedruimte. 

 

In het bijzonder bestek wordt het budget voor beide gebouwen aangegeven: 

2.857.000,00 EUR voor blok M en 3.278.000,00 EUR voor blok I (telkens incl. btw 

en erelonen). In de meerjarenplanning is voor deze ontwerpopdracht en voor de 

bouw van blok M het nodige krediet voorzien. 

 

In het bijzonder bestek is voorzien dat gestart wordt met Blok M, de machineloods, 

en dat tijdens het verdere verloop van de opdracht een afzonderlijke opdracht 

gegeven zal worden voor Blok I, het logistiek gebouw, en dat zelfs kan afgezien 

worden van uitvoering van dit gedeelte binnen de dienstenopdracht. De opvolging 

van Blok M is een vast gedeelte en Blok I is een voorwaardelijk gedeelte binnen de 

opdracht, in toepassing van artikel 57 van de wet van 17 juni 2016 inzake 

overheidsopdrachten. 

 

De kostenraming van deze dienstenopdracht bedraagt 649.057,50 EUR + 

136.302,80 EUR (21 % btw) = 785.359,58 EUR. 

 

Het ontwerp is digitaal beschikbaar. 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 31 oktober 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 de 

ontwerpopdracht voor het bouwen van blokken M en I op de site van het 

provinciaal instituut voor technisch onderwijs te Stabroek; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

De provincieraad hecht goedkeuring aan het bestek voor de ontwerpopdracht voor 

het bouwen van blokken M en I op de site van het provinciaal instituut voor 

technisch onderwijs te Stabroek, opgemaakt door de dienst Architectuur en 

Vastgoed, en stelt als wijze van gunnen van deze overheidsopdracht voor diensten 

de openbare procedure voor, in toepassing van artikel 36 van de wet van 17 juni 

2016 inzake overheidsopdrachten. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar nog tussenkomsten over? Geen. 
 

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

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

61 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

61 leden hebben ja gestemd. 
 

Goedgekeurd met 61 stemmen ja. 
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Nr. 4/6 van de agenda 

 

Vastgoed. Antwerpen. Provinciaal groendomein Rivierenhof. 

Sterckshof. Samenwerkingsovereenkomst met 

de Participatiemaatschappij Vlaanderen. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Inleiding 

 

In vergadering van 26 juni 2014 verleende uw raad machtiging tot de verkoop van 

het kasteel Sterckshof, gelegen te Antwerpen (Deurne) aan provinciaal groendomein 

Rivierenhof, op voorwaarde dat bij de verkoop minimum de schattingsprijs wordt 

gehaald. Verder werd beslist om de verkoop te organiseren via het FED-net-systeem. 

 

In de daaropvolgende jaren heeft het kasteel Sterckshof te koop gestaan, onder 

verschillende “formules”, bijvoorbeeld met biedingen volgens FED-net-systeem met 

instelprijs, maar ook via biedingen onder gesloten omslag zonder instelprijs, waarop 

geen enkel bod kwam. Tot op heden is er dus geen koper gevonden voor het kasteel. 

 

De moeilijke indeling van het gebouw en de onzekerheid in verband met de 

stedenbouwkundige mogelijkheden zijn de meest genoemde oorzaken van het gebrek 

aan concrete biedingen. 

 

Intussen wordt gezocht naar alternatieve mogelijkheden om het pand te vermarkten. 

Daarbij werd een samenwerking met de Participatiemaatschappij Vlaanderen, 

waarvan de “Vlaamse Erfgoedkluis” onderdeel is, als valabele piste bekeken. De 

Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) is een investeringsmaatschappij onder 

supervisie van het Vlaams Gewest. De Vlaamse Erfgoedkluis die hier deel van 

uitmaakt legt haar focus op de herontwikkeling van erfgoed. 

 

Plan van aanpak Vlaamse Erfgoedkluis 

 

De Vlaamse Erfgoedkluis hanteert voor de vermarkting van het kasteel Sterckshof een 

gefaseerde aanpak: 

 Fase 1: Hier wordt een voortraject gelopen, waarbij alle info in kaart wordt 

gebracht, een multidisciplinaire dienstverlener aangesteld wordt in functie van 

de uitwerking van een aantal ruimtelijk-economische scenario’s, en de 

vermarktbaarheid geoptimaliseerd wordt door creatie van een publiek kader. 

 Fase 2: In deze fase wordt een marktbevraging georganiseerd, waarbij een 

erfpachtrecht in de markt wordt gezet voor een looptijd die nog te bepalen is, 

afhankelijk van de resultaten van het voortraject. 

 Fase 3: Als uit die marktbevraging een kandidaat-erfpachter gevonden wordt 

koopt de Vlaamse Erfgoedkluis het kasteel Sterckshof van de provincie 

Antwerpen voor een (marktconform) bedrag dat wordt berekend volgens een 

vooraf vastgestelde “rendementssleutel”, die na het voortraject opgesteld zal 

worden, waarbij o.a. de geboden erfpachtvergoeding in rekening wordt 

gebracht. De Vlaamse Erfgoedkluis zal het kasteel dan op haar beurt in 

erfpacht geven aan de laureaat van de marktbevraging. 

 

Meer info over het plan van aanpak van de Vlaamse Erfgoedkluis kan u vinden in de 

digitaal toegevoegde presentatie van de Vlaamse Erfgoedkluis. 
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Alle 3 de fases zullen door de Vlaamse Erfgoedkluis als “projectmanager” begeleid 

worden, in nauwe samenwerking met de provincie Antwerpen. Ook derden, 

studiebureaus e.d., zullen hierbij betrokken worden en door de provincie aangesteld 

worden, o.a. om het voortraject mee uit te werken. 

 

Samenwerkingsovereenkomst 

 

Op basis van dit plan van aanpak werd tussen de provincie Antwerpen en de 

Participatiemaatschappij Vlaanderen een ontwerp van samenwerkingsovereenkomst 

opgesteld. De belangrijkste bepalingen hiervan worden hieronder weergegeven. U 

vindt het volledige ontwerp van samenwerkingsovereenkomst digitaal toegevoegd. 

 

Doelstelling van de beoogde samenwerking 

Het doel van de samenwerking bestaat erin te komen tot een kwalitatieve en 

economisch verantwoorde herwaardering en activering van het onroerend goed als 

bouwkundig erfgoed en dit op basis van: 

1. de herbestemming van het onroerend goed met het oog op een 

herontwikkeling door het aantrekken van een erfpachtnemer; 

2. het onderzoeken van een lange termijn investeringsrol voor de Vlaamse 

Erfgoedkluis, dit ter ondersteuning van de herontwikkeling van het onroerend 

goed; 

 

Hierbij wordt een optimale combinatie van inzet van publieke middelen en een 

aantrekking van private middelen beoogd, teneinde het onroerend goed financieel 

rendabel en autonoom te maken. 

 

De finaliteit van deze overeenkomst is om (1) door middel van een te voeren 

voortraject een gedragen keuze te kunnen maken om (2) dan al dan niet over te gaan 

tot de vermarkting van een langdurig erfpachtrecht op het onroerend goed aan een 

exploitant waarbij (3) de Vlaamse Erfgoedkluis een investeringsrol op zich neemt en 

dit onder de vorm van de aankoop van de naakte eigendom. 

 

Exclusieve samenwerking – stand still m.b.t. de verkoop  

De Provincie Antwerpen verbindt zich ertoe tijdens de looptijd van de overeenkomst, 

met uitzondering van de periode tijdens dewelke de overeenkomst zou worden 

opgeschort zoals verder bepaald, geen verkoopdaden betreffende delen of het geheel 

van het onroerend goed te stellen, noch enige voorbereidende handelingen, zoals, 

doch niet beperkt tot, contacten onderhouden met potentiële kopers, potentiële 

kopers rondleiden, affichering op websites of in situ. 

 

Taakomschrijving van de Vlaamse Erfgoedkluis 

In het kader van de opdracht neemt de Vlaamse Erfgoedkluis de functie op van 

proces- en projectregisseur, alsook adviseur van de Provincie Antwerpen en tenslotte 

van potentiële investeerder in het onroerend goed. 

Met het oog op de vooropgestelde vermarkting van het onroerend goed bestaat de rol 

van de Vlaamse Erfgoedkluis onder meer uit: 

 het opnemen van de procesregie in het kader van de voortrajecten en plan van 

aanpak voor de herontwikkeling van het onroerend goed; 

 het aantrekken van publieke financiering en alternatieve subsidies; 

 het faciliteren van de nodige publiek-publieke afstemming op alle nodige politieke 

en administratieve niveaus inzake de kwalitatieve en ruimtelijke voorwaarden van 

de herbestemmingen met (desgevallend) o.a. agentschap Ruimtelijke Ordening en 

agentschap Onroerend Erfgoed, stad Antwerpen, district Deurne, …; 
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 het bepalen van de nodige (voor)onderzoeken voor de vermarkting van het 

onroerend goed en het leveren van de nodige input voor deze studies met oog op 

het verstrekken van persoonlijke of zakelijke rechten; 

 het ondersteunen van het project als adviseur en onderhandelaar; 

 het adviseren inzake de structurering van het project en (persoonlijke of zakelijke) 

rechten op het onroerend goed; 

 het voeren van een marktverkenning in het kader van de haalbaarheidsanalyse van 

de herbestemming van het onroerend goed naar diverse eindgebruikers en 

stakeholders, zowel publieke als private partijen (diverse sectoren); 

 in voorkomend geval het opstellen van een investeringsmemorandum, het voeren 

van de marktprocedure en het assisteren bij de onderhandelingen; 

 in voorkomend geval het opmaken van een marketing en commercialisatieplan 

omtrent het investeringsmemorandum; 

 in voorkomend geval de opmaak en het nazicht van de benodigde juridische 

documenten, financieel plan en overeenkomsten in het kader van de vermarkting 

van het Onroerend Goed; 

 het financieel management, nl. het opstellen en het opvolgen van de financiële 

planning alsook het structureren en aantrekken van interne en externe 

financiering; 

 in voorkomend geval, bijstand aan de Provincie Antwerpen in het 

besluitvormingsproces; 

 het rapporteren op regelmatige basis en volgens afgesproken tijdstippen aan de 

andere partijen. 

 

In zoverre de Vlaamse Erfgoedkluis zou beslissen om te (co-)investeren, zal zij zelf 

instaan voor de werkzaamheden in het kader van deze investering, m.i.v. het voeren 

van de onderhandelingen met de erfpachtnemers/exploitanten, het structureren van 

de persoonlijke of zakelijke rechten en vennootschapsstructuren, aspecten van de due 

diligence in het kader van de investering en de opmaak van de juridische 

documentatie. 

 

Taakomschrijving van de Provincie Antwerpen 

Met het oog op de mogelijke overdracht van het onroerend goed bestaat de rol van de 

Provincie Antwerpen bij de uitvoering van de overeenkomst onder meer uit: 

 het tijdig aanleveren van alle informatie waarover de Provincie Antwerpen beschikt 

die nodig of nuttig kan zijn met het oog op de uitvoering van de samenwerking en 

het verzekeren van een continue betrokkenheid in het project; 

 het ondersteunen van de Vlaamse Erfgoedkluis bij het analyseren van de 

verschillende scenario’s en het mee uitwerken van de diverse randvoorwaarden; 

 het afstemmen met de provinciale diensten;  

 het actief en positief ondersteunen van de Vlaamse Erfgoedkluis in haar contacten 

op de diverse politieke en administratieve niveaus; 

 het creëren van een politieke visie, maatschappelijk draagvlak en instaan voor het 

besluitvormingsproces binnen de Provincie Antwerpen inzake het valideren van de 

herbestemmingsmogelijkheden van het onroerend goed en de finale beslissing 

omtrent de vermarkting van het onroerend goed; 

 het nodige doen opdat ten aanzien van de Vlaamse Erfgoedkluis duidelijke en voor 

zoveel als mogelijk uniforme standpunten en instructies kunnen worden gegeven; 

 het aanstellen van externe adviseurs, indien van toepassing conform de wetgeving 

overheidsopdrachten, voor de opmaak van specifieke analyses i.f.v. noodzaak. Dit 

betreft de aanstelling van een multifunctionele dienstverlener (architecturaal – 

financieel) die haalbaarheidsanalyses voor de herbestemming van het onroerend 

goed zal opmaken. Dit kan verder onder meer zijn opmeting, bouwhistorisch 
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onderzoek, bouwfysische analyse, bodemattest, schattingsverslag, archeologisch 

vooronderzoek, stabiliteitsonderzoek, energieverslaggeving, promotie etc. De 

Vlaamse Erfgoedkluis kan en zal hierbij een ondersteunende rol opnemen; 

 het opvolgen van de premie-aanvraag en het restauratiedossier; 

 het rapporteren op regelmatige basis en volgens afgesproken tijdstippen aan de 

andere partijen. 

 

Duur van de Overeenkomst 

Voorliggende overeenkomst vangt aan op datum van ondertekening door alle partijen 

en loopt af op het ogenblik dat de zakelijke rechten m.b.t. het onroerend goed aan de 

verkrijger/exploitant zijn overgedragen of op het ogenblik dat partijen in onderling 

overleg de overeenkomst beëindigen. 

Fase 1 – voortraject vangt aan op datum van ondertekening van deze overeenkomst. 

Het uit te werken voortraject bevat minimaal volgende elementen: 

- het uitvoeren en opleveren van een ruimtelijk-economische 

haalbaarheidsstudie met het oog op het verkennen van verschillende profielen 

voor mogelijke exploitatiefuncties met diens ruimtelijke en financieel-

economische impact; 

- het uitwerken van een vermarktingsconcept; 

- de opmaak van een helder ruimtelijk en erfgoedkader in functie van de 

optimalisatie van een herontwikkelingstraject; 

- het vooropstellen van een minimale prijsverwachting voor de verkoop van het 

Onroerend Goed; 

- het vooropstellen van een rendementssleutel en berekeningsmethodiek voor 

de investering van de Vlaamse Erfgoedkluis; 

Fase 2 - marktprocedure vangt aan na validatie van fase 1 zoals hierboven 

omschreven en wordt beëindigd bij het ondertekenen van de overdracht zakelijke 

rechten. 

Deze fase behelst onder meer: 

- het opstellen en valideren van een investeringsmemorandum; 

- het voeren van een marktprocedure; 

- het afsluiten van een onderhandse aankoopakte met PMV; 

- het afsluiten van een onderhandse erfpachtakte met een kandidaat-

erfpachtnemer. 

 

Opschorting en beëindiging van de samenwerking 

Indien de Provincie Antwerpen en/of de Vlaamse Erfgoedkluis binnen een termijn van 

3 maanden na het voorleggen van de resultaten van het voortraject geen beslissing 

hebben genomen omtrent de validatie van de resultaten van fase 1 en de opstart van 

fase 2 wordt de samenwerking opgeschort voor een maximale duur van 12 maanden. 

De opschorting wordt opgeheven en de uitvoering van de samenwerking wordt 

hernomen door een beslissing van de Provincie Antwerpen en/of de Vlaamse 

Erfgoedkluis, na nauw overleg tussen de partijen. 

Indien de opschorting niet wordt opgeheven binnen de hogervermelde termijn van 

12 maanden wordt de samenwerking van rechtswege als beëindigd beschouwd, 

behoudens andersluidend akkoord tussen de partijen. 

De samenwerking wordt definitief beëindigd door een beslissing van de Provincie 

Antwerpen of de Vlaamse Erfgoedkluis, na nauw overleg tussen de Partijen. 

 

De Vlaamse Erfgoedkluis-kosten 

Voor fase 1 worden de Vlaamse Erfgoedkluis–kosten berekend op basis van het 

werkelijk aantal gepresteerde dagen. Zij worden voorlopig indicatief geraamd op 20 à 

30 mandagen (ca. 30.000 EUR, exclusief btw). Deze raming is gebaseerd op 
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gelijkaardige projecten die de Vlaamse Erfgoedkluis realiseerde. Voor fase 2 wordt 

een inschatting gemaakt na goedkeuring van het vermarktingstraject. Partijen 

verbinden zich ertoe hieromtrent de nodige afspraken in een addendum op te nemen. 

De declaratie van de Vlaamse Erfgoedkluis-kosten is gebaseerd op de werkelijk 

uitgevoerde prestaties of de werkelijke tijdsbesteding en op het volgende dagtarief: 

1.744,39 EUR voor een strategisch consultant, 1.453,84 EUR voor een expert 

consultant en 1.220,74 EUR voor een consultant, telkens exclusief btw, prijspeil 2018, 

jaarlijks indexeerbaar. 

De Vlaamse Erfgoedkluis zal op kwartaalbasis een gedetailleerde kostenstaat 

opmaken en zal 67% van de kosten factureren aan de Provincie Antwerpen.  

De Vlaamse Erfgoedkluis-kosten voor fase 1 en fase 2 vallen, zoals in bovenstaande 

paragraaf beschreven, voor 67% ten laste van de Provincie Antwerpen, met 

uitzondering van de kosten die de Vlaamse Erfgoedkluis maakt in fase 2 die 

rechtstreeks gerelateerd zijn aan een (co-)investering door de Vlaamse Erfgoedkluis 

in het onroerend goed (bijvoorbeeld de onderhandelingen op dit vlak met 

erfpachtnemer/exploitant, het opzetten van de hiertoe nodige 

vennootschapsstructuren, aspecten van due diligence in het kader van de investering, 

opmaak juridische documentatie m.b.t. investering enz.). 

Indien de samenwerking tijdens de looptijd van deze overeenkomst echter wordt 

afgebroken of opgeschort om redenen die buiten de invloed van de Vlaamse 

Erfgoedkluis liggen, zoals doch niet beperkt tot een verkoop aan een andere partij dan 

de Vlaamse Erfgoedkluis of het verlenen van een erfpachtrecht aan een exploitant 

zonder verkoop aan de Vlaamse Erfgoedkluis, zullen de Vlaamse Erfgoedkluis-kosten 

volledig ten laste van de Provincie Antwerpen vallen.  

Indien deze overeenkomst éénzijdig en vroegtijdig op initiatief van de Vlaamse 

Erfgoedkluis beëindigd wordt neemt de Vlaamse Erfgoedkluis de Vlaamse 

Erfgoedkluis-kosten volledig ten laste. De eventueel door de Provincie Antwerpen 

reeds betaalde Vlaamse Erfgoedkluis-kosten zullen op dat ogenblik worden 

gecrediteerd en terugbetaald. 

 

Externe kosten 

De externe kosten die gemaakt worden in het kader van deze samenwerking en 

waarvoor externe adviseurs worden aangesteld door de Provincie Antwerpen of de 

Vlaamse Erfgoedkluis worden rechtstreeks gefactureerd aan de Provincie Antwerpen. 

 

De bijlagen zijn digitaal beschikbaar. 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 31 oktober 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op het besluit van de provincieraad in vergadering van 26 juni 2014 waarbij 

de provincieraad machtiging gaf tot verkoop van het kasteel Sterckshof aan 

minimum de schattingsprijs; 

 

Gelet op het feit dat er tot op heden geen kandidaat-koper gevonden is voor het 

kasteel Sterckshof; 

 

Gelet op het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst met PMV; 

 

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

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

De provincieraad van Antwerpen hecht goedkeuring aan voorgebrachte 

samenwerkingsovereenkomst met bijlagen met Participatiemaatschappij 

Vlaanderen aangaande de vermarkting van het kasteel Sterckshof, gelegen aan het 

Rivierenhof te Deurne. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar nog tussenkomsten over? Geen. 
 

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

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

61 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

61 leden hebben ja gestemd. 
 

Goedgekeurd met 61 stemmen ja. 
 

 

Nr. 4/7 van de agenda 

 

Agendapunt afgevoerd van de agenda: 

Vastgoed. Antwerpen. Verkoop Coveliersgebouw. 

Goedkeuring. 

 

 

VOORZITTER.- De heer Helsen heeft het woord. 
 

De heer HELSEN.- Mijnheer de voorzitter, 
 

Voor dat u het volgende punt aankondigt heb ik een vraag bij punt 4/7 dat van de agenda is 

afgevoerd, namelijk waarom het punt is afgevoerd.  

Voor het Coveliersgebouw zijn er heel wat diensten ondertussen verhuisd. Denk aan de 

dienst Financiën, denk aan de dienst Welzijn die ondertussen weg is. Ook de Sportdienst is 

er weg. Sportfederaties, denk ik, zijn er nog maar weinige gehuisvest. Andere diensten zijn 

naar het nieuwe provinciehuis gekomen. Er staat ook nog op de agenda vandaag, de 

adreswijziging van de maatschappelijke zetel van het APB POA. 

Mijn vraag is dus de volgende. Ik begrijp wel de beweging dat het Coveliersgebouw op 

termijn zal leegkomen. Maar waarom wordt het niet op de markt gebracht op dit moment? 

Wat is de reden van het uitstel van dit punt? 
 

 

VOORZITTER.- De heer Caluwé heeft het woord. 
 

De heer CALUWÉ, gedeputeerde.- Het is inderdaad onze intentie om het op de markt te 

brengen. Maar de juiste samenstelling van het verkoopdossier is nog in onderzoek. De 

reden van verdaging is dat er nog een klein stukje van sanering op zit, dat eigenlijk is 

afgerond maar waar nog geen definitieve bevestiging door OVAM is van afgeleverd. Nu is 
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de vraag of dat we dit al dan niet insteken in de verkoop, dan wel dat we dat als vroegere 

eigenaar op ons nemen. Ik neem aan dat het binnen de eerstkomende maand zal uitgeklaard 

zijn en dat het dan in december of januari aan de raad kan worden voorgelegd. 
 

 

VOORZITTER.- Ik stel voor de agendapunten 4/8 tot en met 4/10 met één stemming af te 

handelen. De raad stemt ermee in. 
 

Nr. 4/8 van de agenda 

 

Vastgoed. Antwerpen. Topsporthal. 

Verhoging nominatim subsidie aan de stad Antwerpen 

voor onderhouds- en herstellingswerken. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Bij akte van 2 augustus 2006 gaf de provincie enkele percelen van de 

Sportpaleissite in erfpacht aan de stad Antwerpen voor de bouw van een 

topsporthal. Via een opstalrecht verleend door de stad bouwde vervolgens de 

nv Antwerps Sportpaleis op die percelen de Lotto-Arena. 

In voormelde akte ging de provincie de contractuele verplichting aan om tussen te 

komen in de kosten van de onderhouds- en herstellingswerken van de topsporthal 

die de stad Antwerpen jaarlijks aan de nv Antwerps Sportpaleis moet betalen, en 

dit voor een maximumbedrag van 92.631,00 EUR/jaar, jaarlijks indexeerbaar op 

basis van de gezondheidsindex. 

Budgettair staat de contractuele verplichting ingeschreven als een nominatim 

subsidie: budgetsleutel 2018140615 -- 2018141174 -- A Overhead Dienst 

Infrastructuur -- Dienst Infrastructuur en Vastgoed -- 2018/64900000/14/0119 - 

Subsidie aan de stad Antwerpen voor onderhouds- en herstellingskosten 

topsporthal (N). 

 

Voor 2018 bedraagt de provinciale tussenkomst 114.824,21 EUR. 

In het budget 2018 staat slechts 112.000,00 EUR ingeschreven. Reden is dat bij de 

budgetopmaak hetzelfde bedrag als het vorige jaar werd ingeschreven en dus geen 

rekening werd gehouden met de jaarlijkse stijging ingevolge indexatie. 

Bijgevolg wordt aan uw raad voorgesteld om het subsidiebedrag op te trekken met 

2.824,21 EUR tot 114.824,21 EUR. 

 

Dit bedrag kan tegengewogen worden door de vermindering van een andere 

nominatim subsidie, met name die aan de kathedrale kerkfabriek in Antwerpen voor 

de klimatisatie en de brandverzekering en aan de kathedrale kerkfabriek in 

Mechelen voor de brandverzekering.  

Het betreft budgetsleutel  2018140615 -- 2018141175 -- A Overhead Dienst 

Infrastructuur -- Dienst Infrastructuur en Vastgoed -- 2018/64900000/14/0119 - 

Subsidie kerkfabriek Antwerpen voor brandverzekering kathedraal (N). 

 

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

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

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

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

De nominatim subsidie aan de stad Antwerpen voor onderhouds- en 

herstellingswerken aan de Topsporthal zal verhoogd worden via een aanpassing van 

de raming binnen het departement Logistiek. 

 

Om tegemoet te komen aan de jaarlijkse indexering van de kosten, zoals bepaald 

in de akte van 2 augustus 2006, zal de subsidie in 2018 verhoogd worden met 

2.824,21 EUR van 112.000,00 naar 114.824,21 EUR. 

 

De nominatim subsidie aan de kathedrale kerkfabriek van Antwerpen voor 

klimatisatie en brandverzekering en aan de kathedrale kerkfabriek van Mechelen 

voor de brandverzekering, wordt met eenzelfde bedrag verlaagd. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

 

Nr. 4/9 van de agenda 

 

Vastgoed. Boom. Verkoop van een scheimuur 

en bijhorend perceel grond. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Op 29 november 2005 verwierf de provincie op vraag van de gemeente Boom een 

woning op de hoek van de Kapelstraat met de Bosstraat in Boom. De bedoeling was 

dat de provincie de woning zou slopen, en de gemeente Boom nadien het perceel 

zou gebruiken voor de aanleg van een rondpunt. 

 

De woning werd gesloopt, en er werd een scheimuur opgericht tegen het huis van 

de aangelande om diens woning te vrijwaren. De aanleg van het rondpunt werd 

echter op de lange baan geschoven. 

 

Gezien het perceel voor geen enkele provinciale instantie van nut is, werd 

onderzocht of het niet opportuun was het perceel met de bijhorende scheimuur te 

koop aan te bieden aan de gemeente Boom. Immers, het perceel werd geel 

ingekleurd in het RUP “Hoek-Herziening deelgebieden” als zone voor een 

ontsluitingsweg, en kan dus niet bebouwd worden. Team Vastgoed vroeg een 

schatting voor het perceel aan landmeter-expert Michel Verhoeven. 

Dhr. Verhoeven schat de waarde van het perceel ten kadaster gekend Boom, 

2de afdeling, sectie C, nummer 406X3 op 2.500,00EUR. De lage schatting is toe te 

schrijven aan de zware beperking die door de bestemming op het perceel wordt 

gelegd. 

 

Team Vastgoed contacteerde de gemeente Boom met de vraag of zij 

geïnteresseerd zou zijn in de aankoop van het perceel inclusief de scheimuur tegen 

voornoemde schattingsprijs. In zitting van 13 september 2018 besliste de 

gemeenteraad van Boom tot aankoop van het perceel tegen schattingsprijs. 

 

Het bodemattest is blanco. 
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De bijlagen zijn digitaal beschikbaar. 

 

Krediet is voorzien in het budget van 2019. 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 31 oktober 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, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

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

machtiging verleend tot de verkoop van een perceel grond met bijhorende 

scheimuur aan de gemeente Boom, ten kadaster gekend als Boom, 2de afdeling, 

sectie C, nummer 406X3, groot volgens kadaster 235,00m², aan schattingsprijs, 

zijnde 2.500,00EUR. 

 

Artikel 2: 

Beslist wordt aan de hypotheekbewaarder ontslag van ambtshalve inschrijving te 

verlenen bij de overschrijving van de akte. 

 

Artikel 3: 

Voor zover als nodig wordt beslist het goed te desaffecteren uit het openbaar 

domein. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

 

Nr. 4/10 van de agenda 

 

Vastgoed. PTS Campus Boom. Hernieuwing huurcontract 

met PACO nv voor loods 61. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Sinds 1 september 2009 huurt de provincie unit 61 in het bedrijvencentrum Hoek 

76 te Boom, ten behoeve van de Provinciale scholen voor tuinbouw en techniek, 

campus Boom. De duurtijd was 9 jaar, zonder mogelijkheid van stilzwijgende 

verlenging. Het huurcontract liep dus af op 31 augustus 2018. 

 

APB POA wenste de huurovereenkomst ten stelligste verder te zetten:  

“De Unit 61 Hoek 76 zal in het schooljaar 2018-2019 verder aangewend worden 

voor de opleidingen van PTS Centrum leren en werken.  

De opleiding Magazijnmedewerker heeft deze specifieke infrastructuur en ruimte 

nodig in functie van de competenties die moeten worden aangebracht. De hoogte 
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van het lokaal is van belang en de ruimte om met een vorkheftruck te kunnen 

rondrijden tussen de hoge stapelrekken.  

Vanaf dit schooljaar zal er nog een tweede opleiding georganiseerd worden in de 

Unit 61 namelijk de opleiding Fietsmecanicien.  

Voor deze opleiding is er een fietsmontagelijn nodig om de competenties te kunnen 

aanbrengen. In Unit 61 is de vereiste lengte aanwezig om de fietsmontagelijn te 

plaatsen.” 

 

De verhuurder, de n.v. Paco, heeft nieuwe huur- en dienstverleningscontracten ter 

ondertekening opgestuurd. Hierna volgt een bespreking ervan.  

 

Duur & opzeg  

Het huurcontract wordt afgesloten voor een duur van 9 jaar vast, beginnend op 

1 september 2018 om van rechtswege te verstrijken op 31 augustus 2027. Er is 

geen stilzwijgende verlenging. Huurder en verhuurder kunnen een einde stellen aan 

het contract op het einde van elke driejarige periode, mits opzeg bij aangetekend 

schrijven minstens 6 maanden voor het verstrijken van elke driejarige periode. In 

onderling overleg kan beslist worden om de huurovereenkomst eerder te 

ontbinden.  

 

Huurprijs  

De huur bedraagt 37.328,85 EUR/jaar, jaarlijks te indexeren o.b.v. de index der 

consumptieprijzen. In die prijs is ook een dienstverleningscontract inbegrepen. 

Over de ganse duurtijd van het contract wordt de huur geraamd op 

371.400,00 EUR. De huur wordt aangerekend op de budgetsleutel 

2018/61000000/14/0119 ARK: 610000000. 

 

Onderhoud en herstellingswerken  

De huur moet instaan voor alle onderhouds- en herstellingswerken die door het 

Burgerlijk Wetboek ten laste van de huurder gelegd worden. Hij moet de gehuurde 

ruimte gebruiken als een goed huisvader. 

Afgezien van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek moet de huurder instaan 

voor:  

- het onderhouden, herstellen en vernieuwen van de binnenschildering en 

binnenversiering van de gehuurde ruimten. 

- het onderhoud, herstellen en zo nodig vervangen van alle sanitaire uitrustingen, 

waterkranen en gelijkaardige toestellen en uitrustingen. 

- het onderhouden en zo nodig herstellen van waterleidingen, wateraflopen en 

riolen, deze beschermen tegen vorst en zo nodig ontstoppen. 

- het herstellen en zo nodig vervangen van muurbekleding, vloeren, sloten en 

elektrische apparatuur. 

- het vervangen van alle gebroken ruiten, wat ook de reden is van het breken. 

- het ruimen van sanitaire installaties, putten en rioleringen. 

- het onderhouden en zo nodig herstellen van de verwarmingsinstallatie en 

aanverwante apparatuur. 

- het laten vegen van de schouw. 

De huurder is verplicht het jaarlijks attest van onderhoud van de 

verwarmingsinstallatie, het jaarlijks attest van de schoonmaak door een erkende 

schouwveger, en de keuringsattesten van de elektrische installatie voor te leggen 

aan de verhuurder. 
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Belastingen en taksen  

Alle belastingen, taksen en bijdragen van welke aard ook, met inbegrip van de 

onroerende voorheffing vallen uitsluitend ten laste van de huurder.  

 

Verzekeringen 

Tijdens de ganse duur van de verhuring is de huurder verplicht zijn 

huurderaansprakelijkheid en zijn inboedel te laten verzekeren bij een 

verzekeringsmaatschappij met zetel in België. 

De huurder zal zijn aansprakelijkheid voor schade aan het gehuurde laten 

verzekeren voor een geïndexeerd kapitaal van 180.000 EUR. 

De verzekeringspolis zal minimum de volgende gevaren waarborgen: brand, 

ontploffing, waterschade, glasbreuk, milieurisico’s en andere gevaren, alsook de 

burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden. 

De huurder is verplicht de polis ter inzage voor te leggen aan de verhuurder, alsook 

de bewijsstukken te leveren dat de jaarlijkse premies betaald zijn. 

 

Huurwaarborg 

De provincie is geen huurwaarborg verschuldigd. 

 

Verbouwingen & wijzigingen 

De huurder mag aan het gehuurde goed geen aanpassingen of wijzigingen 

aanbrengen zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de verhuurder. 

 

Overdracht en onderhuur 

Overdracht of onderverhuur is niet toegelaten zonder voorafgaandelijke schriftelijke 

toestemming van de verhuurder.  

 

Gerechtelijke verbreking 

Bij gerechtelijke verbreking van het huurcontract is de huurder een 

schadevergoeding gelijk aan 6 maanden huur verschuldigd. 

 

Gebreken en herstellingen  

De verhuurder staat in op zijn kosten voor de herstelling van de structurele 

gebreken van het pand, tenzij zou blijken dat deze gebreken het gevolg zijn van 

een tekort aan onderhoud of een ondeskundig of niet toegelaten gebruik door de 

huurder. 

 

Bezoek van de gehuurde ruimte 

De verhuurder heeft het recht om de verhuurde ruimte te bezoeken, zelf of door 

een afgevaardigde. Tijdens de 6 maanden voor het einde van de overeenkomst, zal 

de huurder de gehuurde ruimte laten bezoeken. De verhuurder mag dan 

publiciteitsborden of aankondigingen aanbrengen. 

 

Plaatsbeschrijving 

Onmiddellijk na de beëindiging van de huurovereenkomst dient een 

plaatsbeschrijving te worden opgemaakt. 

 

Publiciteit  

Voor het aanbrengen van publiciteit heeft de huurder een voorafgaandelijke 

schriftelijke toestemming van de verhuurder nodig. 
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Milieu 

De huurder is verplicht op de gestelde tijden, opgelegd door de huurder of de 

overheid, zijn gehuurde gronden te laten controleren op mogelijke vervuiling. Bij 

het einde van deze overeenkomst zal de huurder wanneer er gegronde vermoedens 

van vervuiling bestaan veroorzaakt door de huurder, voor de laatste dag van zijn 

vertrek op zijn kosten de gronden laten controleren op mogelijke vervuiling. 

 

De controle dient te gebeuren volgens de regels die zijn opgelegd door OVAM. De 

huurder zal hiervan een attest overhandigen aan de verhuurder. Elke aangetoonde 

vervuiling zal op zijn kosten verwijderd worden 

 

Diensten 

Verhuurder en huurder sluiten een dienstenovereenkomst af die gelijklopend is met 

de huurovereenkomst. 

 

Huishoudelijk reglement. 

De huurder dient zich te gedragen naar de voorschriften van het huishoudelijk 

reglement. 

 

De integrale tekst van huurovereenkomst, dienstverleningsovereenkomst en 

huishoudelijk reglement zijn digitaal bijgevoegd. 

 

De deputatie heeft dit verslag goedgekeurd in zitting van 31 oktober 2018. 

 

Het dossier is digitaal beschikbaar. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Overwegende dat de provincie sinds 1 september 2009 unit 61 op het 

bedrijvencentrum Hoek 76 te Boom huurt ten behoeve van de Provinciale scholen 

voor tuinbouw en techniek, campus Boom; 

 

Overwegende dat het huurcontract eindigde op 31 augustus 2018; 

 

Overwegende dat de voorzetting van de huur noodzakelijk is voor de opleidingen 

die de scholen organiseren; 

 

Gelet op de voorgelegde teksten van huurovereenkomst, 

dienstverleningsovereenkomst en huishoudelijk reglement; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

Onder verklaring dat de inhuurneming gebeurt voor openbaar nut, met name voor 

het verstrekken van onderwijs, hecht de provincieraad van Antwerpen goedkeuring 

aan voorgebrachte negenjarige huurovereenkomst, dienstverleningsovereenkomst 

en huishoudelijk reglement voor unit 61 in het bedrijvencentrum Hoek 76 te Boom, 

tegen een prijs van 37.328,85 EUR/jaar, jaarlijks te indexeren op basis van de 

index der consumptieprijzen. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
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Dan leg ik de punten 4/8 tot en met 4/10 samen voor ter stemming en de stemming is 

geopend. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

60 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

56 leden hebben ja gestemd; 

 4 leden hebben zich onthouden. 
 

De agendapunten 4/8, 4/9 en 4/10 worden samen ter goedkeuring voorgelegd. 

Goedgekeurd met 56 stemmen ja, bij 4 onthoudingen. 
 

 

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. Fietsostrade Herentals-Balen. 

Deelprojecten 1-2-3-4 (cluster 1) en 13-14-15-16 (cluster 3). 

(Voor)laatste aankoop (deelproject 1 in Herentals). 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Op 25 september 2014 hechtte de provincieraad voorlopige goedkeuring aan de 

onteigeningsplannen van cluster 2 voor de aanleg van de fietsostrade Herentals-

Balen. De grondverwervingen werden reeds aangevat. 

 

Studiebureau Tractebel Engineering heeft in augustus 2017 de onteigeningsplannen 

aangeleverd voor de grondverwervingen van clusters 1 (in Herentals en Olen) en 3 

(in Mol en Balen). 

De onteigeningsplannen werden opgemaakt door en onder de verantwoordelijkheid 

van landmeter-expert Stijn Van Maelsaeke (Teccon), beëdigd voor de Rechtbank 

van Eerste Aanleg te Gent (LAN-nr. 051169). 

 

In totaal betreft het 113 grondinnemingen, waarvan 16 in Herentals, 48 in Olen, 

14 in Mol en 35 in Balen: 

 

Cluster 1 

Deelproject 1 (2 plannen; Herentals, 1 inneming) 

Deelproject 2 (2 plannen; Herentals, 10 innemingen) 

Deelproject 3 (3 plannen; Herentals, 5 innemingen en Olen, 13 innemingen) 

Deelproject 4 (3 plannen; Olen, 35 innemingen) 

 

Cluster 3 

Deelproject 13 (3 plannen; Mol, 14 innemingen en Balen, 3 innemingen) 

Deelproject 14 (3 plannen; Balen 24 innemingen) 

Deelproject 15 (1 plan; Balen, 1 inneming) 

Deelproject 16 (2 plannen; Balen, 7 innemingen) 

 

Er kan een nieuwe verkoopbelofte voor één inneming ter goedkeuring aan de 

provincieraad worden voorgelegd, met name voor inneming 1.1 in Herentals 

(Elens/Tennstedt). Deze inneming is gelegen in woonuitbreidingsgebied. 
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Er moeten in totaal nog 2 innemingen (van 1 verkoper) verworven worden; 

mogelijk moeten die gerechtelijk onteigend worden. In dat geval is dit de laatste 

verkoopbelofte in het dossier van de fietsostrade Herentals-Balen die aan de 

provincieraad zal voorgelegd worden. 

 

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 onteigeningsstaat. 

 

Met de eigenaars werd de praktische afspraak gemaakt dat de opstanden 

verwijderd zullen worden door de aannemer van de provincie. 

 

Het bodemattest is blanco. 

 

De bijlagen zijn digitaal beschikbaar. 

 

Krediet is voorzien in het budget. 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 31 oktober 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 verkoopbelofte; 

 

Gelet op de schatting; 

 

Gelet op het bodemattest; 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

Onder verklaring dat de 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 inneming 1.1 van het onteigeningsplan 

‘Fietsostrade spoorlijn 15, deelproject 1, plannummer IN20201C’, ten kadaster 

gekend als Herentals, 1ste afdeling, sectie F, nummer 71l/deel, 219 m² groot en 

eigendom van de consorten Elens/Tennstedt, tegen de prijs van 5.088,76 EUR, alle 

vergoedingen inbegrepen. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
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Nr. 4/12 van de agenda 

 

Vastgoed. Fietspad Herentals-Westerlo-Olen. 

Verharding wegenis Truchelven. Laatste particuliere 

grondruil te Westerlo. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Op 24 mei 2018 keurde de provincieraad twee ruilbeloften en één koopbelofte goed 

met het oog op de verlegging van het laatste deel van het fietspad Herentals-

Westerlo-Olen naar de wegenis Truchelven. 

 

Thans kan de laatste particuliere ruilbelofte ter goedkeuring worden voorgelegd. 

Hierna dient enkel nog een grondstrook aangekocht te worden van de federale 

overheid. 

 

Beide te ruilen loten zijn gelegen in agrarisch gebied. De ruil gebeurde binnen de 

marge van het schattingsverslag. Bovenop de grondwaarde werd ook een 

vergoeding toegekend voor het verplaatsen van de afsluiting. 

 

Volgende praktische afspraken werden gemaakt: 

 - de afsluiting en poort worden na afbraak bij de eigenaar gelegd; 

 - de eerste twee meter van het perceel van de verkoper worden mee opgekuist 

en geëgaliseerd; 

 - eventuele grondoverschotten mogen gebruikt worden om de putten op het 

terrein van de verkoper op te vullen. 

 

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 november 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Overwegende dat voor de verharding van de wegenis Truchelven, deel van het 

fietspad Herentals-Westerlo-Olen, een aantal grondruilen en -verkopen nodig zijn; 

 

Gelet op het afbakeningsplan van 9 februari 2018 van provinciaal landmeter-expert 

Glenn Bertels; 

 

Gelet op de schatting; 

 

Gelet op de ruilbelofte; 

 

Gelet op de bodemattesten; 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 
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BESLUIT: 

Artikel 1: 

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

voor de verharding van de wegenis ‘Truchelven’, deel van het fietspad Herentals-

Westerlo-Olen, wordt machtiging verleend tot volgende grondruil volgens het 

afbakeningsplan van 9 februari 2018 van provinciaal landmeter-expert Glenn 

Bertels met precad nummer 13039-10353: 

 

Lot 1, ten kadaster gekend als Westerlo, 2de afdeling, sectie B, nummer 

468/2a/deel, 64 m² groot en eigendom van de heer en mevrouw Heylen-

Mandervelt wordt geruild voor lot 8, ten kadaster gekend als Westerlo, 2de afdeling, 

sectie B, nummer 470g/deel, eigendom van de provincie Antwerpen en 223 m² 

groot. De provincie betaalt hiervoor een opleg van 663,29 EUR. 

 

Artikel 2: 

Voor zover als nodig wordt beslist de overgedragen provinciale grond te 

desaffecteren uit het openbaar domein. 

 

 

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. 

60 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

60 leden hebben ja gestemd. 
 

De agendapunten 4/11 en 4/12 worden samen ter goedkeuring voorgelegd. 

Goedgekeurd met 60 stemmen ja. 
 

 

VOORZITTER.- Ik stel voor de agendapunten 4/13 en 4/14 met één stemming af te 

handelen. De raad stemt ermee in. 
 

Nr. 4/13 van de agenda 

 

Vastgoed. Mechelen. Gebouw Gulden Arent. Hallestraat 2-4-6. 

Vervroegde erfpachtverbreking TPA. Verkoop. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Met akte van 24 maart 1997 kocht de provincie drie historische huizen aan de 

Hallestraat in Mechelen om er een antennepost van de toenmalige vzw Toerisme 

Provincie Antwerpen in te richten voor een bedrag van 3.200.000,00BEF.  

 

Omdat de concrete invulling van het toeristisch onthaal en coördinatiecentrum 

gerealiseerd werd door de vzw TPA in samenwerking met de stad Mechelen werd 

het gebouw in erfpacht gegeven aan de vzw TPA voor een periode van 27 jaar op 

4 september 2002.  

 

Er werd gekozen voor de constructie van een erfpacht omdat de vzw TPA een 

hypotheekrecht diende toe te staan aan Toerisme Vlaanderen, die haar een subsidie 
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verleend van 221.245,00 EUR voor de inrichting van het publieksgedeelte van het 

gebouw. Deze hypotheek moest de verbintenis ondersteunen tot het terugbetalen 

van de subsidie indien niet zou worden voldaan aan de voorwaarde om gedurende 

15 jaar het gebouwen te bestemmen als een toeristisch centrum.  

 

Inmiddels heeft reeds geruime tijd de vzw TPA het gebouw verlaten en eind 2018 

zal ook de stad Mechelen het gebouw verlaten hebben, enkel het regionaal 

landschap Rivierenland wordt er nog gehuisvest.  

 

Bij ministerieel besluit dd. 30 mei 2017 besliste Vlaanderen tot de opheffing van de 

instandhoudingstermijn van 15 jaar voor het toeristisch project Gulden Arent in de 

Hallestraat te Mechelen op voorwaarde dat de stad Mechelen het groepsonthaal tot 

1 januari 2025 blijft organiseren in het Mechelse Stadhuis.  

 

De stad Mechelen is hiermee akkoord.  

 

De provincie heeft geen bestemming meer voor dit gebouw.  

 

Er werd een schatting bekomen van landmeter-expert Bruno Mertens zoals 

voorgebracht in bijlage.  

 

In het licht van het bestuursakkoord wordt voorgesteld om de erfpacht met 

APB TPA te verbreken vanaf 1 januari 2019 en het gebouw daarna te verkopen.  

 

De verbreking van de erfpacht werd door de raad van bestuur van APB TPA reeds 

goedgekeurd op 2 oktober 2018. 

 

Wat betreft de wijze van verkoop zal ook voor dit gebouw de markt geraadpleegd 

moeten worden, zodat eenieder de kans krijgt om een bod uit te brengen. Er kan 

gekozen worden voor een klassieke openbare verkoop, een samenwerking met 

FED-Net of Covast en vanaf 1 september is het mogelijk te werken via Biddit.  

 

Biddit is een online verkoopplatform georganiseerd door de kamer van notarissen 

en de werkwijze is het best te vergelijken met een klassieke openbare verkoop 

maar dan online. Gedurende een zelf te kiezen termijn wordt het gebouw tegen een 

instelprijs op het online platform aangeboden om vervolgens op een bepaald 

ogenblik over te gaan naar een biedingsperiode. In tegenstelling tot bijvoorbeeld 

Covast en Fed-net is deze periode beperkt tot 10 dagen en kan eenieder bieden, 

ook particulieren. Mocht er in de laatste 5 minuten een bod gedaan worden, wordt 

de termijn met 5 minuten verlengd en dit telkenmale tot er een definitief bod is. De 

panden die worden aangeboden via Biddit zijn ook te zien op de websites van 

Immoweb, Immovlan, zijnde de gebruikelijke kanalen. Er kan ook gevraagd worden 

om extra publicaties te doen in bijvoorbeeld gespecialiseerde tijdschriften, 

eveneens gebeurt een aanplakking op het gebouw. 

 

Voordeel van dit platform is dat de koper minder kosten zal moeten betalen als bij 

een klassieke openbare verkoop, een bieding via Covast of Fed-Net. Bij Covast en 

Fed-Net kunnen deze kosten immers oplopen tot 6% van de verkoopprijs. Dit 

maakt voor het gebouw Gulden Arent met een aanzienlijke waarde een behoorlijk 

verschil.  

Geadviseerd wordt dan ook om deze verkoop te realiseren via Biddit.  
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Tot slot wordt nog meegegeven dat in de akte van aankoop werd een bijzonder 

voorwaarde opgenomen ten laste van de provincie namelijk dat het gebouw niet 

mocht worden bestemd als een café. Er wordt nog onderzocht of deze bijzondere 

voorwaarde geschrapt kan worden daar deze voorwaarde gelet op de ligging van 

het gebouw het aantal kandidaten kan beperken.  

 

In de akte van aankoop werd een bijzonder voorwaarde opgenomen ten laste van 

de provincie namelijk dat het gebouw niet mocht worden bestemd als een café. Er 

wordt nog onderzocht of deze bijzondere voorwaarde geschrapt kan worden. 

 

De bijlagen zijn digitaal beschikbaar. 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 25 oktober 2018.  

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Overwegende dat ingevolge het vertrek van de toeristische dienst van de stad 

Mechelen de Provincie niet langer een bestemming heeft voor het gebouw Gulden 

Arent gelegen in de Hallestraat 2-4-6 te Mechelen; 

 

Gelet op het ministerieel besluit houdende de opheffing van de 

instandhoudingstermijn van 15 jaar voor het toeristisch project Gulden Arent in de 

Hallestraat te Mechelen op voorwaarde dat de stad Mechelen het groepsonthaal tot 

1 januari 2025 blijft organiseren in het Mechelse Stadhuis; 

 

Gelet op het akkoord van de stad Mechelen; 

 

Gelet op de goedkeuring van de raad van bestuur van APB TPA om de erfpacht te 

verbreken vanaf 1 januari 2019; 

 

Gelet op de schatting; 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

De provincieraad verleent machtiging tot de vervroegde erfpachtverbreking vanaf 

1 januari 2019 voor het gebouw Gulden Arent, gelegen te Mechelen, 

Hallestraat 2-4-6 en kadastraal gekend als Mechelen, 1ste Afdeling, sectie C, 

nummers 76D, 76/02D en 77B met een totale oppervlakte van 256m² 

 

Artikel 2: 

De provincieraad van Antwerpen verleent machtiging tot de verkoop door een 

notaris via het online platform Biddit van het gebouw Gulden Arent, gelegen te 

Mechelen, Hallestraat 2-4-6 en kadastraal gekend als Mechelen, 1ste Afdeling, 

sectie C, nummers 76D, 76/02D en 77B met een totale oppervlakte van 256m² aan 

minimum de schattingsprijs. 

 

Artikel 3: 

Beslist wordt aan de hypotheekbewaarder ontslag van ambtshalve inschrijving te 

verlenen bij de overschrijving van de akte. 
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Artikel 4: 

Voor zover als nodig wordt beslist het goed te desaffecteren uit het openbaar 

domein. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

 

Nr. 4/14 van de agenda 

 

Vastgoed. Technologiehuis Mol. Investeringssubsidie VITO. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Inleiding 

 

De provincie Antwerpen heeft de grond waarop het technologiehuis Mol gebouwd 

werd in erfpacht van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO). 

Deze erfpacht loopt tot 6 november 2039. De provincie Antwerpen heeft op deze 

grond het “Technologiehuis Mol” gebouwd en is dus krachtens de bepalingen van de 

erfpachtovereenkomst eigenaar van dit gebouw tot het einde van de lopende 

erfpacht. De vzw Innotek is krachtens de beheers- en gebruiksovereenkomst van 

22 mei 2014 tussen de provincie Antwerpen en de vzw Innotek beheerder en 

gebruiker van deze site. 

 

VITO zoekt momenteel ruimte, omkadering en begeleiding voor zijn groeiende 

spin-offs en start-ups. De vzw Innotek en het technologiehuis in Mol kunnen beide 

bieden. 

 

Concreet wenst VITO 670 m² ruimte in het technologiehuis in Mol te huren (225 m² 

kantoorruimte en 445 m² laboruimte). Voor de labo-infrastructuur zijn 

investeringen nodig. De investeringen in het labogedeelte van het Technologiehuis 

in Mol hebben een levensduur van 20 jaar. Het investeringsbudget is terugverdiend 

op 10 jaar tijd. 

 

De totale investeringen worden geraamd op 1.052.000 EUR. Daar de 

investeringswerken eveneens een meerwaarde betekenen voor de provincie 

Antwerpen heeft de provincie Antwerpen de intentie om voor een deel bij te dragen 

in de kosten van deze investeringswerken. 

 

Financieel overzicht  

 

Het financieel plaatsje ziet er als volgt uit: 

 150.000 EUR wordt gevraagd aan de provincie Antwerpen.  

 367.000 EUR wordt door de vzw Innotek gefinancierd. 

 535.000 EUR wordt door VITO gefinancierd. 

 

VITO garandeert om minstens gedurende 10 jaar de ruimte te huren in het 

technologiehuis in Mol. Hiermee wordt de investering van de vzw Innotek 

terugbetaald. 

 

Dit betekent dat de provincie Antwerpen net geen 15% van alle investeringskosten 

draagt (150.000 EUR op een investering van 1.052.000 EUR). 
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De investering in het Technologiehuis en de samenwerking met VITO past volledig 

in de bredere KIX-oefening (consolidatie Kempen). 

 

Subsidieovereenkomst 

 

In samenwerking met VITO werd een subsidieovereenkomst opgesteld, die de 

voorwaarden bepaalt waaraan beide partijen moeten voldoen om de 

investeringssubsidie toe te kennen. U vindt de bepalingen van deze 

subsidieovereenkomst hieronder kort weergegeven. De volledige overeenkomst 

vindt u digitaal toegevoegd. 

 

Rechten en verplichtingen van de Partijen 

 De provincie Antwerpen verbindt zich ertoe een investeringssubsidie ten 

bedrage van 150.000,00 EUR toe te kennen aan VITO. 

 VITO verbindt zich ertoe de subsidie aan te wenden voor de werken aan het 

Technologiehuis Mol. 

 VITO verbindt zich ertoe om bij de uitvoering van de investeringswerken 

waarvoor de subsidie verleend wordt, de wetgeving in verband met de 

overheidsopdrachten te respecteren. 

 VITO verbindt zich ertoe om voor uitvoering van de investeringswerken, ook 

diegene waarvoor geen subsidie verleend wordt, voorafgaande schriftelijke 

toelating te vragen aan de provincie Antwerpen als eigenaar van het 

gebouw. Deze toelating zal desgevallend onderwerp uitmaken van een 

aparte overeenkomst. 

 VITO verbindt zich ertoe om zelf voor een aanzienlijk bedrag, voorlopig 

geraamd op 535.000 EUR, investeringswerken aan het Technologiehuis Mol 

uit te voeren en te financieren. 

 De provincie Antwerpen verbindt zich ertoe om, naast de 

investeringssubsidie, in ruil voor de investeringswerken door VITO aan VITO 

de garantie te geven dat ze een deel van het Technologiehuis Mol gedurende 

een periode van minstens 10 jaar ter beschikking krijgen middels een 

diensten- en terbeschikkingstellingsovereenkomst. De “intentie-

overeenkomst tussen VITO en vzw Innotek” dd. 20 juni 2018 bepaalt de 

voorwaarden waaraan dit zal gebeuren. In eerste instantie zal vzw Innotek 

de verhuurder en dienstverlener zijn middels huidige beheersovereenkomst 

tussen de provincie Antwerpen en de vzw Innotek. Als deze om eender 

welke reden ooit zou eindigen verbindt provincie Antwerpen zich ertoe om 

gelijkaardige voorwaarden op te leggen aan de nieuwe beheerder van het 

gebouw. 

 

Uitbetaling van de investeringssubsidie 

De uitbetaling van de subsidie gebeurt na indiening door VITO van een inhoudelijk 

en financieel verslag. Dit verslag omvat facturen van aannemers voor uitvoering 

van de investeringswerken, evenals het bewijs van betaling van deze facturen door 

de subsidietrekker. 

 

Na ontvangst van het verslag en goedkeuring hiervan zal de provincie Antwerpen 

VITO in één keer voor het volledige bedrag de investeringssubsidie uitbetalen 

binnen een periode van 3 maanden na ontvangst van het verslag. Indien het 

verslag en de daarin opgenomen kosten waarvoor de subsidie wordt toegekend niet 

voldoen aan de voorwaarden van deze overeenkomst wordt VITO hiervan op de 

hoogte gebracht. Bij indiening van een nieuw verslag begint een nieuwe termijn 

van 3 maanden te lopen. 
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Duur van de overeenkomst 

De overeenkomst treedt in werking bij ondertekening. De overeenkomst neemt van 

rechtswege een einde indien 5 jaar na ondertekening van deze overeenkomst geen 

concrete stappen werden genomen door de subsidietrekker ter uitvoering van de 

investeringswerken. 

 

De investeringssubsidie waarvan sprake in deze overeenkomst zal uiterlijk op 

30 november 2024 uitgekeerd worden. VITO doet het nodige om conform artikel 3 

van deze overeenkomst de provincie Antwerpen tijdig te kunnen laten overgaan tot 

uitbetaling van de investeringssubsidie, rekening houdend met de uiterste datum 

van uitkering. Indien door VITO niet de nodige formaliteiten vervuld werden om op 

30 november 2024 over te gaan tot uitkering van de investeringssubsidie vervalt 

haar recht op deze investeringssubsidie en zal deze overeenkomst een einde 

nemen. 

 

De deputatie stelt voor om voorgebrachte subsidieovereenkomst goed te keuren. 

 

De bijlagen zijn digitaal beschikbaar. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de erfpachtovereenkomst tussen VITO en provincie Antwerpen 

dd. 7 november 2006; 

 

Gelet op de intentieovereenkomst tussen VITO en Innotek; 

 

Gelet op het ontwerp van subsidieovereenkomst tussen provincie Antwerpen en 

VITO; 

 

Op voorstel van de deputatie; 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

De provincieraad hecht goedkeuring aan een investeringssubsidie van 

150.000,00 EUR ten gunste van de Vlaamse Instelling voor Technologisch 

Onderzoek (VITO) voor werken aan het Technologiehuis Mol, aan de voorwaarden 

zoals bepaald in voorgebrachte subsidieovereenkomst. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

Dan leg ik de punten 4/13 en 4/14 samen voor ter stemming en de stemming is geopend. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

61 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

61 leden hebben ja gestemd. 
 

De agendapunten 4/13 en 4/14 worden samen ter goedkeuring voorgelegd. 

Goedgekeurd met 61 stemmen ja. 
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VOORZITTER.- Ik stel voor de agendapunten 4/15 tot en met 4/17 met één stemming af 

te handelen. De raad stemt ermee in. 
 

Nr. 4/15 van de agenda 

 

Gebruiksreglement voor de organisatie van congressen en 

andere evenementen in het provinciehuis. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Bij de organisatie van congressen en andere evenementen in het provinciehuis, 

dienen de gebruikers van het congrescentrum een aantal regels te volgen om 

ervoor te zorgen dat alles vlot en zonder problemen verloopt. 

Deze regels werden opgenomen in een gebruiksreglement voor de organisatie van 

congressen en andere evenementen in het provinciehuis. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 25 oktober 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 42, § 3 van het Provinciedecreet en artikel 85 van de Provinciewet; 

 

Op voorstel van de deputatie; 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

De provincieraad keurt het gebruiksreglement voor de organisatie van congressen 

en andere evenementen in het provinciehuis goed. 

 

 

GEBRUIKSREGLEMENT VOOR DE ORGANISATIE VAN CONGRESSEN EN ANDERE 

EVENEMENTEN 
 

Artikel 1. Bepalingen 
 
Het gebruiksreglement bepaalt de voorwaarden voor het ter beschikking stellen aan derden 
van het Congrescentrum van het Provinciehuis, gelegen aan de Koningin Elisabethlei 22 te 
2018 Antwerpen.  
 
De bepalingen van dit gebruiksreglement maken een integraal deel uit van de overeenkomst 

tot het gebruik van de infrastructuur die met de organisator wordt afgesloten. De organisator 
krijgt inzage van het gebruiksreglement en het retributiereglement via 
https://www.provincieantwerpen.be/provinciebestuur/provinciehuis/nieuw-
provinciehuis/congrescentrum.html 

 
De verbruiker verklaart van onderstaande bepalingen kennis te hebben genomen en er zich 

volledig naar te schikken. 
 
De provincie kan in het algemeen belang en in geval van overmacht afwijkingen toestaan op 
dit reglement. Situaties die niet voorzien zijn door het reglement, worden bij gemotiveerde 
beslissing van de provincie beslecht. 

https://www.provincieantwerpen.be/provinciebestuur/provinciehuis/nieuw-provinciehuis/congrescentrum.html
https://www.provincieantwerpen.be/provinciebestuur/provinciehuis/nieuw-provinciehuis/congrescentrum.html
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Artikel 2. Definities 
 
Provincie: De Provincie Antwerpen, met ondernemingsnummer 0207.725.597 en 
maatschappelijke zetel gevestigd te Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen;  

Organisator: De natuurlijke persoon, feitelijke vereniging of rechtspersoon aan wie de 
infrastructuur NPH ter beschikking wordt gesteld. 
 
Infrastructuur PH: Dit zijn de zalen die door de provincie aan de organisator ter beschikking 
worden gesteld. 
 
Artikel 3. Aanvraag en bevestiging 

4.1. aanvraag 
 
De aanvragen dienen te verlopen via het e-formulier op de website 

https://www.provincieantwerpen.be/provinciebestuur/provinciehuis/nieuw-
provinciehuis/congrescentrum.html 
 

Aanvragen moeten ten minste 6 weken voor de datum van de geplande activiteit worden 
ingediend. 
 
De aanvraag omvat een korte omschrijving van de aard en de inhoud van de geplande 
activiteit. 
 
Een overzicht van de infrastructuur is op de website ter beschikking.  

 
Annulering of wijziging van de geplande gebruiksduur dient via mail aan 
dienstenbeheer@provincieantwerpen.be te gebeuren. 
 
Een definitieve reservatie kan maximaal eenmaal kosteloos worden verplaatst.  
 
Een aanvraag kan door de provincie gemotiveerd geweigerd worden. 

 
4.2 Bevestiging reservatie 

 
De reservatie is pas definitief na schriftelijke (of elektronische) bevestiging en na betaling 
van de volledige gebruiksvergoeding. 
 

Indien aan bovenstaande modaliteiten niet werd voldaan, behoudt de provincie zich het recht 
voor om de reservatie te annuleren. 
 
Artikel 4. Annuleringen 
 
Een annulering dient steeds te gebeuren via mail aan 
dienstenbeheer@provincieantwerpen.be 

 
Indien de activiteit wordt afgelast: 

- meer dan 30 kalenderdagen vóór de activiteit, is de organisatie 10% 

verschuldigd van de vastgelegde gebruiksvergoeding. 
- binnen de 30 kalenderdagen vóór de activiteit is de organisator 50 % van de 

vastgestelde gebruiksvergoeding verschuldigd. 
- Minder dan 48 uur vóór de activiteit blijft de volledige gebruiksvergoeding 

verschuldigd. 
- Indien infrastructuur kosteloos ter beschikking wordt gegeven, zal er bij 

annulering minder dan 48 uur vóór de geplande activiteit een forfaitaire 
vergoeding van 250 EUR verschuldigd zijn. 

 

https://www.provincieantwerpen.be/provinciebestuur/provinciehuis/nieuw-provinciehuis/congrescentrum.html
https://www.provincieantwerpen.be/provinciebestuur/provinciehuis/nieuw-provinciehuis/congrescentrum.html
mailto:dienstenbeheer@provincieantwerpen.be
mailto:dienstenbeheer@provincieantwerpen.be
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Artikel 5. Aard van de geplande activiteiten 
 
De provincie heeft het recht om het plaatsvinden van bepaalde activiteiten te weigeren 
wegens een of meerdere van volgende niet-limitatieve redenen: 

- De activiteit is in strijd met wettelijke of reglementaire bepalingen; 

- De activiteit is in strijd met de openbare orde of de publieke veiligheid; 
- De activiteit schaadt de belangen of het imago van de provincie; 
- De activiteit is niet in overeenstemming te brengen met een ander gelijktijdig 

gebruik van de infrastructuur; 
- De activiteit brengt de behoorlijke werking van de provincie in het gedrang  

 
De infrastructuur wordt enkel ter beschikking gesteld wanneer de activiteiten naar vorm en 

inhoud passen in de gevraagde infrastructuur en aansluiten bij de vooropgestelde normen en 
waarden van de provincie. 
 

Artikel 6. Aankondigingen en publiciteit. 
 
Uit alle aankondigingen moet duidelijk blijken dat de organisator de activiteit in eigen naam 

inricht en niet de provincie, tenzij de samenwerking met de provincie voorafgaand en 
schriftelijk werd vastgelegd. In alle publiciteit moeten naam, adres en telefoonnummer van 
de organisator vermeld worden. 
 
Artikel 7. Taalgebruik 
 
In het Provinciehuis geldt het Nederlands als officiële voertaal. 

 
Artikel 8. Tarieven en facturatie 
 
Alle bepalingen in verband met vastlegging van tarieven zijn vastgesteld in het 
retributiereglement, dat werd goedgekeurd door de deputatie.  
De tarieven voor de eerste 4 uur van de terbeschikkingstelling zijn vastgelegd in het 
retributiereglement. Voor kortere periodes wordt er steeds een tijdsblok van 4 uur 

aangerekend. 
Als de locatie langer dan 4 uur ter beschikking wordt gesteld, wordt er een tarief per 
bijkomend uur aangerekend. Dit tarief bedraagt een vierde van het vastgelegde tarief per 
4 uur, waarbij de totaal verschuldigde retributie wordt afgerond tot de hogere euro. 
Betalingen worden enkel via bankoverschrijving aanvaard.  
 

Na datum van de activiteit wordt een eindafrekening opgemaakt op basis van de effectief 
verrichte prestaties, de eventuele extra diensten en de eventuele vergoeding voor het herstel 
van aangebrachte schade. Deze wordt aan de organisator gefactureerd. 
 
Artikel 9. Gebruik van zalen  
 
Op uitdrukkelijk verzoek van de organisator kan bij aanvang van de activiteit samen met de 

provinciale dossierbeheerder een korte plaatsbeschrijving opgemaakt worden. Hetzelfde 
nazicht gebeurt dan ook bij het beëindigen van de gebruiksduur. 
Indien de organisator afziet van een plaatsbeschrijving worden de ruimtes en de gevraagde 

technische apparatuur geacht in goede staat van onderhoud te zijn ontvangen. De 
organisator erkent dat eventuele gebreken in dat geval in rekening zullen worden gebracht. 
 
De infrastructuur dient na gebruik te worden opgeruimd en in de oorspronkelijke staat te 

worden achtergelaten.  
 
Basis-schoonmaak is inbegrepen in de zaalhuur. 
Indien de infrastructuur evenwel niet wordt achtergelaten in de oorspronkelijke staat, zal een 
forfait van vier werkuren aangerekend worden voor de extra schoonmaak en het verwijderen 
van afval. Eventuele schade of tekortkomingen worden integraal doorgerekend aan de 

organisator. 
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De organisator mag uitsluitend de ruimte(s) die werd(en) toegewezen, aanwenden voor het 
doel dat uitdrukkelijk en vooraf vermeld werd in de aanvraag. Indien de organisator meer 
dan de toegestane ruimte(s) gebruikt, zal er op grond van het retributiereglement een 
meerprijs in rekening worden gebracht. 
 

De gebruiksduur van de infrastructuur gaat in vanaf de eigenlijke ingebruikname door de 
organisator (m.n. technische opbouw en opbouw door cateraar inbegrepen) tot het verlaten 
ervan (technische afbraak en opruim door cateraar inbegrepen). 
 
De technische opbouw en afbraak gebeurt door de organisator zelf en dit onder toezicht van 
de verantwoordelijke medewerker van de provincie. 
 

Vanaf het gebruik van de infrastructuur tot het verlaten ervan, is de organisator 
verantwoordelijk voor de ter beschikking gestelde ruimte(s). Er dient steeds een 
verantwoordelijke van de organisatie ter plaatse te blijven. 

 
De organisator erkent dat de provincie op elk ogenblik toegang krijgt tot de infrastructuur en 
het feitelijk gebruik kan controleren, ook in de zones die strikt voor de organisatie van de 

activiteit zijn voorbehouden. 
 
De provincie kan voor, tijdens en na de activiteit concrete gebruiksvoorschriften opleggen. 
De organisator moet deze gebruiksvoorschriften steeds strikt opvolgen. 
 
In de zalen is een opstellingsplan aanwezig. De zalen moeten volgens dit opstellingsplan 
achtergelaten worden. 

 
Voor alle voorzieningen inzake bijkomend materiaal kan de organisator zich richten tot 
eender welke externe leverancier. Afspraken rond leveringen en verwijdering van deze 
materialen dienen minstens één week op voorhand te worden gemaakt in overleg met de 
provincie.  
 
Het is verboden het gebruiksrecht van de infrastructuur geheel of gedeeltelijk aan derden 

over te dragen, zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
provincie. 
 
Dieren zijn niet toegelaten in de gebouwen, tenzij erkende assistentiedieren. 
 
Burenhinder of overlast moet vermeden worden. De gebruiker is hiervoor verantwoordelijk 

en blijft hiervoor persoonlijk aansprakelijk. 
 
De gebruiker leeft de opgelegde wettelijke geluidsnormen en de instructies van de daartoe 
bevoegde toezichtdiensten na. Bij eventuele klachten zal het niveau van de muziek- en 
geluidsinstallaties onmiddellijk dienen te worden verminderd of uitgeschakeld. Zowel de 
provincie als de toezichtdiensten zijn hiertoe gemachtigd. Boetes gericht aan de provincie, 
ten gevolge van geluidsoverlast of andere hinder veroorzaakt door een door de organisator 

ingerichte activiteit, worden integraal verhaald op de organisator.  
 
Aan de plafonds en muren mag niets worden bevestigd zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke 

en voorafgaande toestemming van de provincie. 
 
Elke commerciële verkoop van producten en diensten is verboden, tenzij de organisator 
voorafgaand de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de Provincie heeft bekomen. 

 
Wanneer het gebruik plaatsvindt tijdens de werkuren van de provinciale diensten, dan mag 
de goede werking niet worden gehinderd. Vrije doorgang van medewerkers, hun klanten en 
bezoekers moet steeds gevrijwaard worden, ook wanneer de gebruiker zelf toezicht of 
bewaking van de activiteit organiseert. 
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Artikel 10. Gebruikstijden 
 
De gebruiksduur heeft steeds tussen 08:00 uur en 23:00 uur plaats.  
 
Artikel 11. Leveren van materialen 

 
Het materiaal dat nodig is voor de activiteit mag ten vroegste op de aanvang van de 
overeengekomen gebruiksduur van de infrastructuur geleverd worden tenzij hierover andere 
afspraken werden gemaakt. 
De organisator dient vooraf te informeren waar en op welke manier de goederen kunnen 
geleverd en geplaatst worden (zie bijlage laden en lossen). In het bijzonder voor toestellen 
die op de stroomvoorziening aangesloten moeten worden, dienen vooraf de nodige afspraken 

gemaakt. 
 
Een afgevaardigde van de organisator moet aanwezig zijn om het materiaal in ontvangst te 

nemen en de ontvangstbewijzen of andere documenten te ondertekenen. Personeelsleden 
van de provincie zullen in geen enkel geval documenten aftekenen voor ontvangst. 
 

De opbouw en afbraak van de activiteit mag aan de omwonenden geen overlast bezorgen.  
 
De provincie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gebreken of schade 
veroorzaakt aan of door de geleverde materialen. 
 
Onmiddellijk na de activiteit moeten de goederen opgehaald worden, tenzij anders 
overeengekomen met de verantwoordelijke van de provincie. Bij het in gebreke blijven van 

de organisator mag de provincie het materiaal uit het lokaal verwijderen, voor rekening en 
op de eigen verantwoordelijkheid van de organisator. 
 
Leveringen en ophalingen kunnen enkel via de ondergrondse parking gebeuren. Enkel 
uitzonderlijk en na uitdrukkelijke vraag en toestemming kan bovengronds 
geleverd/afgehaald worden. 
 

Artikel 12. Catering 
 
De organisator ontvangt van de provincie een lijst met geselecteerde huiscateraars. 
Afwijkingen van deze lijst zijn niet toegestaan. 
De gebruiker bezorgt uiterlijk twee weken voorafgaand aan de aanvang van de gebruiksduur 
de gegevens van de gekozen cateraar aan de provincie.  

 
De cateraar werkt onder het gezag en toezicht van de organisator. De provincie houdt de 
organisator aansprakelijk indien door de werkzaamheden van de cateraar schade zou 
ontstaan aan de infrastructuur van de provincie of aan derden. 
 
De provincie kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele 
gebreken in de dienstverlening van de cateraar. Meegebrachte toestellen dienen conform de 

geldende normen gekeurd te zijn en vakkundig worden gebruikt. Zij mogen de technische 
capaciteit van het gebouw niet overschrijden. 
 

De keukeninstallatie moet door de cateraar na gebruik volledig worden schoongemaakt en in 
onberispelijke staat worden achtergelaten.  
 
De organisator verbindt er zich toe de cateraar het "reglement inzake catering in het 

provinciehuis" te doen respecteren. Eventuele inbreuken zullen worden aangerekend op 
kosten van de organisator. 
 
Artikel 13. Technische apparatuur 
 
Wanneer de organisator gebruik maakt van de installaties van de provincie zal een 

verantwoordelijke van de provincie instaan voor de bediening. De personeelskosten voor dit 
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personeelslid worden na afloop van de activiteit bijkomend gefactureerd aan de organisator 
(zie retributiereglement). 
 
Voor technische apparatuur die door de organisator zelf wordt meegebracht, moet uiterlijk 
zeven werkdagen voorafgaand aan de aanvang van de gebruiksduur toestemming worden 

aangevraagd bij het departement logistiek, team hospitality van de provincie.  
 
Gebruik of plaatsing van technische apparatuur die niet aan de geldende veiligheidsvereisten 
voldoet, wordt onverwijld door de organisator of door personeel van de provincie verwijderd. 
 
Artikel 14. Gevallen van overmacht  
 

In geval van overmacht kan de provincie definitieve reservaties annuleren zonder dat dit 
aanleiding kan geven tot enige vorm van vergoeding, van welke aard ook. De organisator 
wordt onverwijld van deze beslissing in kennis gesteld. Ook de organisatoren van de lopende 

aanvragen worden desgevallend onverwijld verwittigd. 
 
De provincieraadszittingen die plaatsvinden in het gebouw hebben steeds voorrang op alle 

andere aanvragen en reservaties. 
 
Artikel 15. Diensten en personeel 
 
Vanwege de provincie zal steeds een personeelslid als contactpersoon ter beschikking staan 
van de organisator. 
De organisatie duidt ook 1 persoon aan als contactpersoon voor de provincie. 

 
De organisator moet zelf instaan voor voldoende gekwalificeerde medewerkers voor een vlot 
verloop van de activiteit, inclusief het onthaal, veiligheid, begeleiding van de genodigden en 
voor andere organisatorische taken. 
 
De provincie heeft voor deze bijkomende diensten een personeelspool of een raamcontract 
ter beschikking waarop tegen betaling beroep kan worden gedaan. De kosten verbonden aan 

inzet van personeel door de provincie worden aangerekend aan de geldende tarieven van het 
retributiereglement. De kosten worden na afloop van de activiteit aan de organisator 
gefactureerd. 
 
Artikel 16. Toezicht 
 

De organisator en zijn genodigden dienen zich te gedragen volgens de richtlijnen die worden 
gegeven door het personeel van de provincie. 
De organisator of een congresverantwoordelijke moet ondubbelzinnig kunnen uitmaken of de 
aanwezigen al dan niet tot de genodigden behoren. Het gebruik van een badge of specifiek 
herkenningsteken wordt om die reden aanbevolen. 
 
De organisator wordt aanbevolen een alfabetische deelnemerslijst ter beschikking te stellen 

en de deelnemers te verzoeken zich te identificeren door middel van een uitnodiging op 
naam.  
  

Het is aan de organisator of de genodigden niet toegestaan andere ruimtes te betreden of 
andere toegangswegen te gebruiken. 
 
Artikel 17. Aansprakelijkheid 

 
De organisator is verantwoordelijk voor alle schade die hij, zijn aangestelden of genodigden 
toebrengen aan de zalen van de provincie tijdens de gebruiksduur. Hij is ook aansprakelijk 
tegenover derden voor de activiteit die hij inricht.  
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De provincie is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het (tijdelijk) uitvallen van 
de aanwezige elektrische en technische installaties. Storingen te wijten aan overmacht 
kunnen nooit aanleiding geven tot schadevergoeding. 
 
De provincie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, beschadiging of verlies van 

het materiaal of de installaties van de organisator of haar genodigden die in de ter 
beschikking gestelde ruimte(s) worden ondergebracht. De provincie heeft geen toezichts- of 
bewaringsplicht. De organisator dient zelf in de nodige verzekeringen te voorzien, teneinde 
alle risico’s te dekken. 
 
Artikel 18. Verzekeringen 
 

De provincie heeft een brandverzekeringspolis afgesloten met afstand van verhaal tegenover 
particulieren en verenigingen volgens de Belgische voorwaarden. De organisator is enkel 
gehouden om een brandverzekeringspolis te onderschrijven indien het een commerciële 

vennootschap betreft.  
 
De organisator moet voor zijn goederen een verzekering afsluiten met afstand van verhaal 

tegenover de provincie. Hij kan dit doen bij een verzekeraar naar keuze.  
 
De provincie heeft ten gunste van de organisator een abonnementspolis afgesloten. Zowel 
voor de dekking van de huurdersaansprakelijkheid als voor de dekking van zijn burgerlijke 
aansprakelijkheid kan de organisator hierop inschrijven. Op vraag van de organisator kan de 
provincie hiervoor de antwoordkaart bezorgen. De ingevulde antwoordkaart - met 
vermelding van de gegevens m.b.t. de manifestatie – moet worden bezorgd aan de 

verzekeraar. Het bedrag van de verschuldigde premies moet uiterlijk 14 dagen vóór de 
manifestatie gestort worden op rekening van de verzekeraar met vermelding van het polis-
nummer en de datum van de verzending van de antwoordkaart. Kopie van het bewijs van 
betaling moet uiterlijk 10 kalenderdagen vóór de manifestatie aan de provincie worden 
bezorgd. 
Als de organisator al een verzekering heeft afgesloten, levert hij hiervoor de nodige 
bewijsstukken. Deze bewijsstukken moeten uiterlijk 15 kalenderdagen voor de manifestatie 

ingeleverd worden. Zijn ze niet tijdig binnen, dan is de organisator verplicht om op de 
verzekering van de provincie in te schrijven.  
 
Artikel 19. Brandveiligheid 
 
Het is verboden om de maximale capaciteit van de toegewezen infrastructuur te 

overschrijden. Binnen de infrastructuur geldt een strikt rookverbod. 
 
Alle (nood) uitgangen moeten steeds onder alle beding vrij gehouden worden. Blusmateriaal 
moet vrij bereikbaar blijven en de signalisatie (uitgang- nooduitgang), blusmiddelen en 
evacuatiemiddelen moeten zichtbaar blijven. 
De organisatie erkent alles in het werk te zullen stellen om de brandvoorschriften op te 
volgen. 

 
Het is verboden ontvlambare materialen aan te brengen in de infrastructuur. Gebruik van 
gasflessen en open vuren wordt niet toegestaan. 

 
Artikel 20. Noodgevallen 
 
Bij ongeval, brand, bomalarm of andere calamiteiten moet de organisator onmiddellijk de 

verantwoordelijke van de provincie verwittigen en de door de provincie uitgewerkte 
noodprocedures volgen. 
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Artikel 21. Betwisting 
 
Indien er in geval van betwisting tussen de provincie en de organisator geen minnelijke 
schikking kan getroffen worden, zijn enkel de rechtscolleges van het gerechtelijk 
arrondissement Antwerpen bevoegd om over het geschil uitspraak te doen. 

 
Artikel 22. Inbreuken tegen dit reglement 
 
Indien de organisator inbreuken pleegt op dit reglement kunnen deze resulteren in een 
sanctie en/of weigering van verder gebruik van provinciale infrastructuur. De sancties zijn 
gradueel en kunnen gecumuleerd worden.  
Eén of meer van volgende sancties kunnen worden opgelegd door de provincie:  

 
- Een schriftelijke verwittiging  
- Onmiddellijke eenzijdige beëindiging van de samenwerking  

- Een gedeeltelijke of gehele inhouding van de gebruiksvergoeding zoals voorzien in het 
retributiereglement  
- Een tijdelijke schorsing voor gebruik van alle provinciale infrastructuur  

- Een definitieve schorsing voor gebruik van alle provinciale infrastructuur  
 
Welke sanctie(s) worden opgelegd bij welke inbreuk, wordt bepaald door de aard en de 
gevolgen van de inbreuk. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.  
Bij vastgestelde schade aan de infrastructuur worden de kosten hiervoor gefactureerd aan de 
organisator. 
 

Artikel 23. Parkeren 
 
Tijdens de werkuren (d.w.z. tussen 8 en 18 uur) kunnen 25 parkeerplaatsen per congres 
gehuurd worden.  
Aangezien er slechts 2 congressen tegelijkertijd kunnen plaatsvinden, betekent dit dus een 
maximum van 50 verhuurde parkeerplaatsen per dag. 
Na 18 uur, op zaterdag, zondag en feestdagen kunnen aan een lagere prijs tot 220 plaatsen 

ter beschikking gesteld worden voor congressen. 
Het mogelijk te huren aantal plaatsen moet in evenwicht zijn met de ontwikkelingen op vlak 
van het buurtparkeren in het gebouw. 
 
Kostprijs: 
Om de parking steeds optimaal te kunnen bezetten, verschilt de kostprijs volgens het 

tijdsblok waarin de huur wordt gestart:  
- Start huur tussen 8 en 18 uur: 20 EUR/plaats; 
- Vanaf 18 uur en in de weekends of op feestdagen: 10 EUR/plaats. 
Deze kosten zullen mee gefactureerd worden aan de organisator.  
 
Voor congressen georganiseerd door een dienst/instelling/departement van de provinciale 
familie maar met een publiek bestaande uit externen geldt dezelfde regeling (maximum 

25 parkeerplaatsen te huren). Deze parkeerplaatsen worden evenwel gratis ter beschikking 
gesteld. 
Dit geldt niet bij partnerschappen met externen; in dit geval wordt de huurprijs wel 

aangerekend. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
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Nr. 4/16 van de agenda 

 

Retributiereglement voor de organisatie van congressen 

en andere evenementen in het provinciehuis. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Bij de organisatie van congressen en andere evenementen in het provinciehuis, zijn 

de organisatoren van congressen of evenementen/gebruikers van het 

congrescentrum een huurprijs verschuldigd. 

 

De verschillende kostprijzen werden opgenomen in een retributiereglement voor de 

organisatie van congressen en andere evenementen in het provinciehuis. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 8 november 2018. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 42, § 3 van het Provinciedecreet en artikel 85 van de Provinciewet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

De provincieraad keurt het retributiereglement voor de organisatie van congressen 

en andere evenementen in het provinciehuis goed. 

 

 

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR DE ORGANISATIE VAN CONGRESSEN EN ANDERE 

EVENEMENTEN 
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RETRIBUTIEREGLEMENT
Alle prijzen zijn exclusief btw.

De tarieven voor de eerste 4 uur van de terbeschikkingstelling zijn vastgelegd in onderstaande tabellen. Voor kortere periodes wordt er steeds een tijdsblok van 4 uur aangerekend. 

Als de locatie langer dan 4 uur ter beschikking wordt gesteld, wordt er een tarief per bijkomend uur aangerekend. Dit tarief bedraagt een vierde van het vastgelegde tarief per 4 uur, waarbij 

de totaal verschuldigde retributie wordt afgerond tot de hogere euro.

Organisaties die een duidelijke link hebben met de werking van de provincie en organisaties zonder winstoogmerk krijgen een verlaagd tarief wat de zaalhuur betreft.

zaal commercieel tarief

weekend- en 

feestdagen

voormiddag (08:00 - 12:00 uur) 550 EUR 775 EUR

namiddag (13:00 - 17:00 uur) 550EUR 775 EUR

avond (18:00 - 23:00 uur) 750 EUR 1125 EUR

voormiddag (08:00 - 12:00 uur) 900 EUR 1350 EUR

namiddag (13:00 - 17:00 uur) 900 EUR 1350 EUR

avond (18:00 - 23:00 uur) 1100 EUR 1650 EUR

voormiddag (08:00 - 12:00 uur) 500 EUR 750 EUR

namiddag (13:00 - 17:00 uur) 500 EUR 750 EUR

avond (18:00 - 23:00 uur) 600 EUR 900 EUR

voormiddag (08:00 - 12:00 uur) 995 EUR 1495 EUR

namiddag (13:00 - 17:00 uur) 995 EUR 1495 EUR

avond (18:00 - 23:00 uur) 1300 EUR 1950 EUR

voormiddag (08:00 - 12:00 uur) 250 EUR 375 EUR

namiddag (13:00 - 17:00 uur) 250 EUR 375 EUR

avond (18:00 - 23:00 uur) 300 EUR 450 EUR

VIP + dakterras (enkel in combinatie met andere 

zalen)

ochtend (8-10u) niet verhuurbaar 600 EUR

middag (11u-17u) niet verhuurbaar 1300 EUR

avond (18:00 - 23:00 uur) 750 EUR 1300 EUR

Flexibele ruimte met vaste opstelling (enkel in 

combinatie met AUD of PR)

voormiddag (08:00 - 12:00 uur) 100 EUR 150 EUR

namiddag (13:00 - 17:00 uur) 100 EUR 150 EUR

avond (18:00 - 23:00 uur) 120 EUR 200 EUR

Flexibele ruimte "zonder" vaste opstelling: (enkel 

in combinatie met AUD of PR)

voormiddag (08:00 - 12:00 uur) 100 EUR 150 EUR

namiddag (13:00 - 17:00 uur) 100 EUR 150 EUR

avond (18:00 - 23:00 uur) 120 EUR 200 EUR

Extra zaaltjes 3de verd. publieke ruimte (enkel in 

combinatie met AUD of PR en indien zalen op +1 

niet meer vrij zijn) (prijs per zaaltje)

voormiddag (08:00 - 12:00 uur) niet verhuurbaar 50 EUR

namiddag (13:00 - 17:00 uur) niet verhuurbaar 50 EUR

avond (18:00 - 23:00 uur) niet verhuurbaar 60 EUR

avond (18:00 - 23:00 uur) / Weekend 450 EUR

Nutskosten - park (terras)

Water / Elektriciteit - per 

nutsvoorziening: 50 EUR

Provincieraadzaal (100 pers)

Personeelrestaurant (vaste opstelling) - enkel 's avonds - geen faciliteiten inbegrepen / geen gebruik keuken

STANDEN 

plaatsen van standen bij een congres (geen techniek inbegrepen, wel gebruik electriciteit) / 

Bij gebruik +1: zaalhuur extra te rekenen / 

Voor kleine standen kan eventueel -1 gebruikt worden (tafels en stoelen / elektriciteit w voorzien), dan geen extra zaalhuur bij te rekenen bij onderstaande kosten

Multifunctionele ruimte zonder huur PRZ en AUD: enkel voor drinks/ dinners 

Multifunctionele ruimte indien AUD of PRZ wordt gebruikt (er wordt geen techniek/ audiovisuele ondersteuning voorzien)

Auditorium (350 pers)
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PARKEREN

Start tussen 8u en 18u 20 euro/plaats

Vanaf 18u 10 euro/plaats

Weekends of feestdagen 10 euro/plaats

EXTRA KOSTEN

overschrijding gebruiksduur (niet aangevraagd) volledig extra dagdeel wordt aangerekend

tijdelijke materiaalopslag i.f.v. zaalhuur, voor of na 

ingebruikname zalen en enkel na voorafgaande 

afspraak 3/4 de huurprijs

personeelkosten (zie tabblad personeelskosten) - 

Min. 4 uur wordt aangerekend

extra kosten indien de zaal niet in zijn oorspronkelijke 

staat wordt achtergelaten / bij verwijderen van 

(achtergelaten) materiaal/afval SCHOONMAAK - FORFAIT: 150 EUR 210 EUR

spreekgestoelte + micro (zonder begeleiding) in VIP 

of cateringruimte / tentoonstellingsruimte 50 EUR 50 EUR

Kopiëren zwart/wit 0,20 EUR per kopie 0,20 EUR per kopie

Kopiëren kleur 1,00 EUR 1,00 EUR 

 
 

Personeelskosten  * prijzen personeelsinzet kunnen jaarlijks geindexeerd worden

Bron Weekdagen - Dag weekdagen - Avond Zaterdag - Dag Zaterdag - Avond Zondag - Dag Zondag - avond Feestdag - Dag Feestdag - Avond

Schoonmaak raamcontract € 26,00 € 30,45 € 31,98 € 37,55 € 49,94 € 58,85 € 49,94 € 58,85

hostess xtra (incl. verplaatsing en kleedje) € 28,00 € 31,00 € 28,00 € 31,00 € 28,00 € 31,00 € 28,00 € 31,00

technieker AV-partners € 44,00 € 44,00 € 44,00 € 44,00 € 44,00 € 44,00 € 44,00 € 44,00

veiligheid raamcontract € 29,20 € 35,77 € 33,58 € 40,15 € 35,00 € 41,61 € 37,96 € 44,53

dossierbeheerder raming € 30,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00

cateringbegeleiding prijs bij traiteur € 30,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00

interventieteam raming € 30,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00

aantal uren inzet (verplicht) 4 4 4 4 4 4 4 4

Schoonmaak € 104,00 € 121,80 € 127,92 € 150,20 € 199,76 € 235,40 € 199,76 € 235,40

hostess € 112,00 € 124,00 € 112,00 € 124,00 € 112,00 € 124,00 € 112,00 € 124,00

technieker € 176,00 € 176,00 € 176,00 € 176,00 € 176,00 € 176,00 € 176,00 € 176,00

veiligheid € 116,80 € 143,08 € 134,32 € 160,60 € 140,00 € 166,44 € 151,84 € 178,12

dossierbeheerder € 120,00 € 140,00 € 140,00 € 140,00 € 140,00 € 140,00 € 140,00 € 140,00

cateringbegeleiding € 120,00 € 140,00 € 140,00 € 140,00 € 140,00 € 140,00 € 140,00 € 140,00

Interventieteam € 120,00 € 140,00 € 140,00 € 140,00 € 140,00 € 140,00 € 140,00 € 140,00

TOTAAL  personeelsinzet 4u EUR 868,80 EUR 984,88 EUR 970,24 EUR 1.030,80 EUR 1.047,76 EUR 1.121,84 EUR 1.059,60 EUR 1.133,52  
 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

 

Nr. 4/17 van de agenda 

 

Huishoudelijk reglement voor de cateraars 

in het congrescentrum. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Voor de catering in het congrescentrum van het provinciehuis zal gewerkt worden 

met een flexibele lijst van traiteurs (waarvan het Provinciaal Instituut Piva deel zal 

uitmaken). Deze zal jaarlijks aangepast kunnen worden na beslissing door de 

deputatie. 

 

De regels die deze traiteurs dienen te volgen bij het gebruik van keuken en de 

andere provinciale infrastructuur dienen te worden opgenomen in een huishoudelijk 

reglement voor de cateraars in het congrescentrum. Dit reglement wordt aan uw 

raad voorgelegd. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 8 november 2018. 
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De provincieraad van Antwerpen, 
 

Gelet op artikel 42, § 3 van het Provinciedecreet en artikel 85 van de Provinciewet; 
 

Op voorstel van de deputatie, 
 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

De provincieraad keurt het huishoudelijk reglement voor de cateraars in het 

congrescentrum van het provinciehuis goed. 

 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE CATERAARS IN HET CONGRESCENTRUM 

 
Cateringmogelijkheden/ lijst van traiteurs 
 

 Naast het Provinciaal Instituut Piva kunnen enkel de geselecteerde cateraars 
activiteiten verzorgen in het provinciehuis. 
Zodra een cateraar een opdracht toegewezen krijgt, bezorgt hij een kopie van de 
definitieve offerte aan de cateringverantwoordelijke en maakt met hem/haar de 
nodige afspraken. 

 De cateringverantwoordelijke of zijn/haar vervanger kan bij elk evenement steeds 

bijkomende voorwaarden stellen. Zijn/haar instructies worden ten alle tijde gevolgd. 
 De cateraar informeert zich vooraf omtrent de zalen waarin wordt gewerkt, met 

inbegrip van de weg die gevolgd wordt voor de bediening van de maaltijd (gangen, 
liften, trappen e.a.) en lokalen waar voorbereidingen getroffen worden. 

 De cateraar levert het volledige tafelmateriaal (borden, glazen, bestek, linnen, 
tafeldecoratie, e.a.), en kookmateriaal (warmhoudkasten, oven, pannen, 
percolators,….) voor het verzorgen van de cateringactiviteiten. 

 Op voorhand wordt afgesproken welk meubilair de cateraar bijkomend dient te 

voorzien. 
 Het is ten strengste verboden om toestellen op gas in het provinciehuis te gebruiken. 

 
Gebruik van de lokalen 
 

 Catering is enkel toegelaten in de toegewezen locaties van het provinciehuis. 

 Het is verboden te roken in het provinciehuis.  
 Er is geen tapinstallatie voorzien. 
 Er is geen koelruimte ter beschikking. 
 Er is geen afwasmachine ter beschikking. 
 Het keukengedeelte is beperkt tot het gedeelte dat specifiek toegewezen is/ter 

beschikking wordt gesteld aan de cateraar voor de welbepaalde activiteit. 

 Op voorhand moet een overzicht worden bezorgd van de meegebrachte toestellen 
met hun wattage. De aansluiting van de toestellen op stroomvoorziening kan pas na 
voorafgaandelijke afspraak en mits afstemming met de cateringverantwoordelijke. 
De cateraar voorziet ook in de nodige verlengdraden. 

 De cateraar staat in voor het onmiddellijk schoonmaken van gemorste drank of 

voedsel door de deelnemers en/of zijn personeel. De cateraar zorgt zelf voor 
schoonmaakmateriaal. 

 
Laden en lossen 
 

 Het uur van aankomst wordt op voorhand bepaald in samenspraak met de 
cateringverantwoordelijke of zijn/haar vervanger. 

 Opstellen en afbouwen van de materialen moeten binnen het vooraf bepaalde 
tijdsblok vallen. Laden en lossen kunnen voor en na dit blok plaatsvinden. Deze 

activiteiten dienen evenwel in een zo kort mogelijk tijdsbestek plaats te vinden en 
mogen nooit langer dan 1 uur duren. 
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 Leveringen gebeuren ondergronds. Enkel in uitzonderlijke gevallen en wanneer hier 
vooraf uitdrukkelijk schriftelijke toestemming voor werd gegeven, mag bovengronds 
geleverd worden. 

 Laden en lossen houdt in: 
Lossen: het uitladen van al het materiaal bij aankomst, zonder dit in tussentijd op te 

stellen. Laden: het ophalen van alle materiaal. Dit gebeurt pas nadat al het materiaal 
vooraf is ingepakt, zodat dit in een zo kort mogelijk tijdsbestek kan plaatsvinden.  
Enkel op het moment van laden en lossen mag het voertuig aan de loskade staan. 
Onmiddellijk na het voltooien van de laad- en loshandelingen moet het voertuig 
wegrijden.  

 De cateraar zal zich bij het betreden van het provinciehuis tijdens de diensturen 
(8u30-16 u) aanmelden aan het loket van het magazijn. De magazijnier verwittigt de 

dossierverantwoordelijke die de cateraar opvangt en hem wegwijs maakt in het 
gebouw. 

 Buiten de diensturen wordt –zoals hierboven vermeld- een afspraak gemaakt met de 

dossierverantwoordelijke. 
 De levering van materiaal en grondstoffen gebeurt steeds via de loskade. Er mag 

niets langs de hoofdingang worden geladen of gelost. De levering gebeurt op basis 

van vooraf gemaakte afspraken met de cateringverantwoordelijke of zijn/haar 
vervanger. 

 Er is maximum 1 plaats aan de loskade voorzien voor de cateraar (beperkte tonnage 
<= 16 T). Deze plaats dient enkel om te laden of te lossen. 
Er kan geen parkeerplaats voorzien worden voor de cateraar of zijn personeel, tenzij 
de congresorganisator deze heeft gereserveerd en betaald.  

 De vrije hoogte in de laad- en los-zone is maximum 3 meter afhankelijk van de 

lengte van het voertuig. Het losplatform bevindt zich op 1 meter hoogte. De deuren 
kennen een maximumhoogte van 2 meter. 

 De vaste cateraars zullen over een toegangsbadge tot de loskade beschikken. 
Zij begeven zich steeds naar de laad- en los-zone en parkeren na laden en lossen 
niet in de parking. 
 

Achterlaten van de lokalen 

 
 Alle afval en lege flessen, dozen, gebruikte frituurolie en andere materialen worden 

door de cateraar na afloop van het evenement terug meegenomen. 
 Alle gebruikte cateringruimten dienen na afloop terug in hun oorspronkelijke staat en 

zuiver achtergelaten te worden.  
 Controle van orde en netheid van de gebruikte ruimtes zal gebeuren indien mogelijk 

direct na de activiteit of ten laatste 1 werkdag erna. Eventuele tekortkomingen 
zullen onmiddellijk gemeld worden. Indien wordt vastgesteld dat er zich gebreken 
voordoen zoals onvoldoende schoonmaak, niet ledigen van vuilbakken, achterlaten 
afval,... zullen de kosten, die gemaakt zijn door het provinciebestuur om dit in orde 
te brengen, teruggevorderd worden aan de geldende tarieven van de schoonmaak 
met een minimumforfait van 4 uur. 

 

Niet-naleving van het reglement 
 

 Bij herhaalde niet-naleving van het reglement zal de cateraar verwijderd worden uit 

de lijst van de geselecteerde cateraars en zal hij geen cateringactiviteiten in het 
provinciehuis meer mogen uitoefenen. 

 
Vragen? 

 
 Voor vragen en opmerkingen tijdens de activiteit kan u zich richten tot de 

cateringverantwoordelijke of zijn/haar vervanger. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
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Dan leg ik de punten 4/15 tot en met 4/17 samen voor ter stemming en de stemming is 

geopend. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

59 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

59 leden hebben ja gestemd. 
 

De agendapunten 4/15, 4/16 en 4/17 worden samen ter goedkeuring voorgelegd. 

Goedgekeurd met 59 stemmen ja. 
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5. Onderwijs 
 

Nr. 5/1 van de agenda 
 

Budget 2018. Werkingsmiddelen flankerend onderwijsbeleid. 

Verdeling van krediet. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 
 

In het werkingsbudget 2018 van het flankerend onderwijsbeleid is nog een saldo 

beschikbaar van 12.000,00 EUR. Hierop zijn geen uitgaven meer gepland, terwijl dit 

saldo nog nuttig kan worden besteed voor de organisatie van netwerkmomenten en 

regionale trefpuntbijeenkomsten in het kader van projecten die gefinancierd worden 

vanuit het APB Provinciaal Onderwijs. Met dit voorstel wensen we dus 

12.000,00 EUR te verschuiven naar APB POA voor de projecten 

onderwijsondersteuning. 
 

Daarnaast is er ook vanuit het subsidiebudget 1.337,27 EUR beschikbaar (na 

verrekening met subsidie POV). Ook dit bedrag wordt overgedragen naar APB POA 

voor de verdere uitbouw van de projecten onderwijsondersteuning. 
 

Tot slot was er een bedrag van 3.000 EUR voorzien voor acties met betrekking tot 

STEM. In het kader van de herprofilering van de RTC’s is dit een thema dat nu door 

hen wordt opgenomen en waarop we vanuit het provinciaal FOB geen middelen 

meer inzetten. Daarom willen we met dit bedrag onderwijsondersteunende 

projecten van het APB POA mee financieren. 
 

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 31 oktober 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: 

De provincieraad stemt ermee in om vanuit het budget 2018 12.000 EUR 

werkingsmiddelen flankerend onderwijsbeleid naar het APB POA te verschuiven. 

Vanuit het budget subsidie aan de vzw Provinciaal Onderwijs Vlaanderen wordt 

1.337,27 EUR naar het APB POA verschoven en vanuit het budget 

werkingsmiddelen STEM verschuift 3000 EUR naar het APB POA. 
 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 

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

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

60 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

54 leden hebben ja gestemd; 

 6 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 54 stemmen ja, bij 6 onthoudingen. 
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Nr. 5/2 van de agenda 

 

Wijziging van de maatschappelijke zetel van het autonoom 

provinciebedrijf Provinciaal Onderwijs Antwerpen (APB POA). 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Het autonoom provinciebedrijf Provinciaal Onderwijs Antwerpen (APB POA) heeft 

zijn maatschappelijke zetel in 2600 Berchem, Boomgaardstraat 22, zoals 

opgenomen onder artikel 2 van de statuten en waar de stafdienst van het APB POA 

kantoor houdt. 

 

De stafdienst van het APB POA verhuisde evenwel vorige maand naar het 

provinciehuis, zodat de maatschappelijke zetel moet worden overgebracht naar 

2018 Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22. 

 

De overbrenging van de maatschappelijke zetel houdt in dat de statuten moeten 

gewijzigd worden. Op voorstel van het directiecomité van het APB POA heeft de 

raad van bestuur in vergadering van 25 oktober 2018 een gunstig advies 

uitgebracht over deze statutenwijziging, zodat deze wijziging heden kan 

bekrachtigd worden door uw raad in uitvoering van artikel 227 van het 

provinciedecreet. 

 

De overbrenging van de maatschappelijke zetel gaat in op 1 december 2018, zodat 

tijdig de nodige aanpassingen in onder meer informaticatoepassingen konden 

worden aangebracht. 

 

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

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de artikelen 219 en volgende van het provinciedecreet van 22 december 

2006, nadien meermaals gewijzigd, houdende de modaliteiten en bepalingen van 

provinciale extern verzelfstandigde agentschappen; 

 

Gelet op het gunstig advies uitgebracht door de raad van bestuur van het APB POA 

in vergadering van 25 oktober 2018; 

 

Gelet op artikel 227 van het provinciedecreet houdende de wijziging van de 

statuten van een autonoom provinciebedrijf; 

 

Overwegende dat de stafdienst van het autonoom provinciebedrijf is verhuisd naar 

het provinciehuis; 

 

Overwegende dat het aangewezen is de wijziging te laten ingaan op 1 december 

2018; 

 

Op voorstel van de deputatie, 
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BESLUIT: 

Enig artikel: 

Goedgekeurd wordt de overbrenging, met ingang van 1 december 2018, van de 

maatschappelijke zetel en de wijziging van artikel 2 van de statuten van het 

autonoom provinciebedrijf Provinciaal Onderwijs Antwerpen, waarbij volgende 

tekst:  

 

“2600 Berchem, Boomgaardstraat 22” 

 

wordt geschrapt en vervangen door: 

 

“2018 Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22” 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

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

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

62 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

58 leden hebben ja gestemd; 

 4 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 58 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 

 

Algemeen 

 

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. 

 

De voorgestelde projecten bestaan uit twee categorieën: 

- Projecten in uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst tussen het 

Vlaamse Gewest en de provincie Antwerpen over de projectfinanciering van 

de bosgroepen en de regionale landschappen; 

- Project in uitvoering van provinciaal beleid. 

 

Projecten in uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse 

Gewest en de provincie Antwerpen over de projectfinanciering van de bosgroepen 

en de regionale landschappen: 

 

De samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse Gewest en de provincie 

Antwerpen over de projectfinanciering van de bosgroepen en de regionale 

landschappen in de periode 2017 – 2019, werd in zitting van 16 maart 2017 door 

de deputatie goedgekeurd. 

 

De overeenkomst heeft tot doel de samenwerking tussen het agentschap en de 

provincie te definiëren rond de projectwerking, gefinancierd door het agentschap, 

die uitgevoerd zal worden door de bosgroepen en de regionale landschappen in de 

transitieperiode na de overdracht van deze instrumenten naar de provincies. De 

overeenkomst heeft een looptijd van drie jaar en ging in op 1 januari 2017 en loopt 

tot en met 31 december 2019. 

 

De projectwerking krijgt vorm in een jaarlijks actieprogramma dat de provincie 

opmaakt en dat de projecten van de regionale landschappen en bosgroepen 

bundelt. Na goedkeuring door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) vormt dit 

jaarlijks actieprogramma de basis voor het opvolgen en financieren van de 

betrokken projecten. Na de goedkeuring door ANB maakt ANB het bijbehorende 

voorschot en saldo over aan de provincie die verder instaat voor de inhoudelijke en 

financiële afhandeling. 

 

Voor het actieprogramma 2018 betreft het een bedrag van 296.414, waarvan 80% 

(zijnde 237.131,19 EUR) dit jaar (onder voorbehoud van betaling door ANB) als 

voorschot uitbetaald zal worden. De overige 20% wordt normaliter (en opnieuw 
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onder voorbehoud van betaling door ANB), afhankelijk van de evaluatie van het 

jaarverslag, in 2019 uitbetaald.  

 

De middelen worden als volgt toegewezen: 

 

- Regionaal Landschap de Voorkempen vzw:  31.051,00 EUR 

- Regionaal Landschap Rivierenland vzw: 21.267,00 EUR 

- Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw: 5.742,23 EUR 

- Regionaal Landschap Kleine & Grote Nete vzw:  24.748,53 EUR 

 

- Bosgroep Antwerpen Noord vzw: 47.253,00 EUR 

- Bosgroep Antwerpen Zuid vzw: 43.376,00 EUR 

- Bosgroep Kempen Noord vzw: 82.606,24 EUR 

- Bosgroep Zuiderkempen vzw:  40.370,00 EUR 

--------------------- 

 Totaal: 296.414,00 EUR 

 

Project in uitvoering van provinciaal beleid: 

 

Met dit verslag wordt een zevende reeks projecten voor een bedrag van 5.000 EUR 

voor het werkjaar 2018 ter goedkeuring voorgelegd. 

 

Voor dit project zal een voorschot van 100% in 2018 uitbetaald worden op last van 

afrekening in 2019.  

 

1. Project ‘Een blik op de landschappen van nu en morgen - 10 jaar 

Regionale Landschappen in Provincie Antwerpen’ 

5.000 EUR aan Regionaal Landschap Kleine & Grote Nete vzw 

 

Binnen het provinciale meerjarenplan 2014 – 2019 wordt het werken aan een 

functionele groene infrastructuur als één van de prioriteiten geformuleerd, net als 

landschapszorg en het werken aan kwalitatieve beleefbare landschappen en het 

creëren van draagvlak voor het landschap, groen infrastructuur en biodiversiteit.  

De Antwerpse Regionale Landschappen vieren dit jaar hun 10de verjaardag. Al tien 

jaar lang spannen zij zich in om de landschappen van onze provincie in de 

belangstelling te brengen en er zorg voor te dragen. 

Deze verjaardag willen de Regionale Landschappen aangrijpen om wederom de 

landschappen van de provincie Antwerpen onder de aandacht te brengen en ook 

vooruit te blikken op de landschappen van de toekomst. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 31 oktober 2018 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt de voorgebrachte verdeling van de gelden met betrekking tot 

de SO ANB: 
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- Regionaal Landschap de Voorkempen vzw: 31.051,00 EUR 

- Regionaal Landschap Rivierenland vzw:  21.267,00 EUR 

- Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw:   5.742,23 EUR 

- Regionaal Landschap Kleine & Grote Nete vzw:  24.748,53 EUR 

 

- Bosgroep Antwerpen Noord vzw:  47.253,00 EUR 

- Bosgroep Antwerpen Zuid vzw: 43.376,00 EUR 

- Bosgroep Kempen Noord vzw: 82.606,24 EUR 

- Bosgroep Zuiderkempen vzw: 40.370,00 EUR 

--------------------- 

 Totaal: 296.414,00 EUR 

 

Artikel 2: 

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. 

61 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

58 leden hebben ja gestemd; 

 1 lid heeft nee gestemd; 

 2 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 58 stemmen ja, bij 1 stem nee en 2 onthoudingen. 
 

 

Nr. 11/2 van de agenda 

 

Projectverenigingen Streekvereniging Zuidrand en 

Intergemeentelijk Onroerend Erfgoeddienst (IOED) 

Voorkempen. Uittreding provincie Antwerpen. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Met raadsbesluiten van 14 december 2016 en 16 december 2015 besliste de 

provincieraad om in te stappen in respectievelijk volgende intergemeentelijke 

samenwerkingsverbanden: projectvereniging ‘streekvereniging Zuidrand’ en 

intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst (verder IOED) Voorkempen. 

 

Ingevolge de beslissing van de Vlaamse regering om de provinciale bevoegdheden 

te wijzigen, werd ook het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking 

aangepast in die zin dat provincies niet meer kunnen deelnemen aan een 

projectvereniging. Artikel 80 §1 van dit decreet stelt dat projectverenigingen, 

dienstverlenende- en opdrachthoudende verenigingen waarin één of meer 
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provincies deelnemen hun statuten dienen aan te passen in die zin dat de 

provincies uiterlijk op 31 december 2018 uittreden. 

 

Met de partners van beide projectverenigingen worden afspraken gemaakt over de 

verdere betrokkenheid en samenwerking van en met de provincie Antwerpen na 

uittreding. 

 

De uittreding van de provincie Antwerpen uit de beide projectverenigingen heeft 

geen financiële gevolgen. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 31 oktober 2018 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 

samenwerking; 

 

Gelet op de besluiten van de provincieraad van 14 december 2016 en 16 december 

2015 met betrekking tot de toetreding van de provincie Antwerpen tot 

respectievelijk de projectvereniging ‘streekvereniging Zuidrand’ en 

intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst Voorkempen; 

 

Overwegende dat provincies uiterlijk op 31 december 2018 uit projectverenigingen 

moeten treden; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

De provincieraad beslist om uit de projectverenigingen ‘streekvereniging Zuidrand’ 

en intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst Voorkempen te treden met ingang 

van 31 december 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. 

61 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

61 leden hebben ja gestemd. 
 

Goedgekeurd met 61 stemmen ja. 
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Nr. 11/3 van de agenda 

 

Dienst Mondiaal Beleid. Budget 2018. Artikel 160/64010126 

'subsidiëring van ontwikkelingssamenwerking'. 

Aanwending krediet. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Actieplan: We ondersteunen de ontwikkelingsprojecten in het Zuiden die bijdragen 

tot duurzame ontwikkeling en verbreding van het draagvlak voor internationale 

solidariteit en maken deze bekend. 

 

Actie: We verschaffen financiële steun en inhoudelijk advies aan 

ontwikkelingsprojecten van derden met een educatieve werking op bovenlokaal 

niveau binnen onze provincie. 

 

RN: 2018170019 (Zuidwerking) 

RN: 2018140254 (Noodhulp) 

 

In het goedgekeurde budget 2018 van de provincie is, onder artikel 160/64010126 

een krediet van 1.383.200 EUR uitgetrokken voor ‘subsidiëring van ontwikkelings-

samenwerking’. Dit krediet omvat alle subsidies voor het mondiaal beleid. 

 

Op 25 januari 2018 keurde de provincieraad de aanwending van dit bedrag goed, 

2.200 EUR was nog onbestemd. 

 

Intussen kreeg de dienst Mondiaal Beleid een noodhulpvraag van Oxfam-Solidariteit 

en een nieuwe subsidievraag van 11.11.11 voor de 11-actie van 2018. 

 

De provincieraad wordt gevraagd om in te stemmen met de volgende aanwending: 

 

1. Noodhulpsubsidie van 20.000 EUR voor Oxfam-Solidariteit voor de 

slachtoffers van de Ebola-uitbraak in DR Congo. Een bedrag van 17.800 EUR 

wordt hiervoor verschoven vanuit het budget dat bestemd werd voor 

mondiale evenementen ter bekendmaking van de duurzame 

ontwikkelingsdoelen (reglement)  

2. Subsidie van 42.000 EUR voor 11.11.11, voor de 11-actie van 2018. 

Hiervoor worden 3 bedragen verschoven: 10.030 EUR van de mondiale 

evenementen ter bekendmaking van de duurzame ontwikkelingsdoelen 

(reglement); 3.917 EUR van de gemeentelijke projecten van 

ontwikkelingseducatie (reglement); 25.853 EUR van de werkingsmiddelen 

van DMB en de 2.200 EUR die nog onbestemd was wordt eveneens 

toegevoegd. 

 

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

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 43 van het provinciedecreet; 

 

Gelet op het voorstel van de deputatie, 
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BESLUIT: 

Enig artikel: 

Ingestemd wordt met de volgende aanwending van het artikel 160/64010126 

‘subsidiëring van ontwikkelingssamenwerking’ van het budget 2018: 

 Noodhulpsubsidie aan Oxfam-solidariteit: 20.000 EUR 

 Subsidie aan 11.11.11: 42.000 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. 

61 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

56 leden hebben ja gestemd; 

 4 leden hebben nee gestemd; 

 1 lid heeft zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 56 stemmen ja, bij 4 stemmen nee en 1 onthouding. 
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14. Interpellaties 

 

Nr. 14/1 van de agenda 

 

Interpellatie in verband met waterbeleid provincie:  

op naar een driedimensionaal integraal waterbeleid, 

ingediend door Koen Kerremans (Groen). 

Interpellatie 

 

Waterbeleid provincie: Op naar een driedimensionaal integraal waterbeleid 

 

Na de hervorming van de provincies blijft integraal waterbeleid een belangrijke 

provinciale bevoegdheid. Na 6 jaar in de commissie waterbeleid te hebben gezeten, 

geloof ik dat die keuze op dit ogenblik de enige juiste is. We kregen op de laatste 

commissie nog eens een overzicht van de realisaties van de laatste 6 jaar. En dat is 

indrukwekkend. De provincie kreeg het beheer van de gemeentelijke waterlopen 

erbij en stuurt het proces efficiënt bij. Ook stuk voor stuk kwaliteitsvolle 

investeringen met oog voor mens en natuur en beantwoordend aan echte noden. 

Schitterende retentiebekkens en het verleggen en hermeanderen van lopen zorgen 

voor betekenisvolle toename van buffercapaciteit en bieden prachtige 

wandelomgevingen. Hier en daar noodzakelijke werken waar bouwtoelating 

verleend werd in watergevoelige gebieden riepen bij mij telkens vragen op. 

Waarom moet de belastingbetaler hiervoor opdraaien en niet de 

projectontwikkelaars? Eerder hield ik hier al een tussenkomst om de aandacht 

daarop te vestigen en opnieuw pleit ik ervoor om meer kracht toe te kennen aan de 

watertoets en enkel aangepaste bebouwing - paalwoningen, moeraszones, open 

opvangruimte voor water, .....- daar waar dergelijke gebieden dicht tegen een 

reeds bestaande kern liggen en in andere gevallen bouwen in natte zones niet meer 

te vergunnen.  

Genoeg maatregelen stilaan voor wateropvang, maar ook veel meer aandacht voor 

de recente droogteproblematiek. Op dit ogenblik zelf is er nog steeds een 

gigantisch droogteprobleem. Met het gewestelijk droogteplan en de rol daarin voor 

de provincies zijn de eerste stappen gezet naar een echt Vlaams droogtebeleid. In 

dit kader kunnen gemeenten een HEMELWATERPLAN opstellen. Hierin kan een 

gemeente aangeven hoe en wat het kan doen om meer hemelwater te laten 

infiltreren in de ondergrond en om meer hemelwater ook te kunnen stockeren om 

het in perioden van droogte te kunnen gebruiken. Aan de provincie vraag ik om 

hierbij de rol van coördinator en regisseur ten volle op te nemen. Tevens vraag ik 

de provincie om via de Vlaamse regering alle gemeenten te verplichten om een 

dergelijk HWP op te stellen. 

Tenslotte wil ik er de aandacht op vestigen dat een waterbeleid moeilijk integraal 

kan genoemd worden als er geen luik over het grondwater, de watertafels, aan 

verbonden wordt. Tot enkele jaren geleden waren de diepere watertafels een 

stevige buffer voor droge periodes. Ondertussen is het dramatisch gesteld met deze 

waterreserves. Massaal wordt water opgepompt door bedrijven en door de land- en 

tuinbouw. Gelukkig worden er interessante stappen gezet naar efficiënt 

watergebruik en doorgedreven hergebruik van kostbaar water. Ik ga ervan uit dat 

het nog maar om eerste stappen gaat en dat er dus nog veel mag verwacht worden 

op dat vlak. Ik denk hierbij zelfs aan hergebruik van afvalwater van onze gezinnen. 

In het kader van grondwatergebruik vraag ik aan de provincie om het 

vergunningenbeleid integraal naar zich toe te trekken. Nu is de provincie allen 

bevoegd voor het verlenen van vergunningen aan bedrijven van klasse 1. Ik pleit 

ervoor om ook de bevoegdheid voor bedrijven klasse 1 en 2 en zelfs voor 
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particulieren ook bij de provincie te leggen. Dit kan dan gepaard gaan met het 

systematisch plaatsen van goedgekeurde tellers zodat op termijn het gebruik van 

de grondwaterreserves exact kan gemonitord worden. De toegelaten hoeveelheden 

opgepompt water zoeken moeten gekoppeld worden aan maatregelen voor 

zuivering en hergebruik. Ik denk dat met het toevoegen van de volledige 

bevoegdheid over de diepere watertafels aan de bevoegdheden van de provincie, 

we een hele stap zetten naar een echt driedimensionaal integraal waterbeleid 

zetten. 

 

 

VOORZITTER.- De heer Kerremans heeft het woord. 
 

De heer KERREMANS.- Voorzitter, beste deputatie, beste collega’s, 
 

Ik sta hier voor het laatst voorlopig. Ik ben toch blij dat ik dat nog kan doen, omdat ik hier 

terugkom met een onderwerp dat mij zeer nauw aan het hart ligt, waar ik een grote 

bezorgdheid rond heb, en waarvan ik hoop dat u allen, en op alle niveaus in Vlaanderen en 

België, deze bezorgdheid delen. Soms heb ik het gevoel dat die zorg nog niet overal 

doorgedrongen is, namelijk over de droogte in Vlaanderen. 
 

Waterbeleid blijft een zeer belangrijke provinciale bevoegdheid, ook na de hervorming. Na 

6 jaar in de commissie Waterbeleid te hebben gezeten, geloof ik dat die keuze op dit 

ogenblik de enige juiste is. We kregen op de laatste commissie nog eens een overzicht van 

de realisaties van de laatste 6 jaar. En dat is indrukwekkend. De provincie kreeg het 

beheer van de gemeentelijke waterlopen erbij en stuurt het proces continu efficiënt bij, 

de fameuze doorbraak 63. Ook stuk voor stuk kwaliteitsvolle investeringen met oog voor 

mens en natuur en een antwoord biedend aan de echte noden. Schitterende 

retentiebekkens en het verleggen en hermeanderen van lopen zorgen voor betekenisvolle 

toename van buffercapaciteit en bieden prachtige wandelomgevingen. Hier en daar 

noodzakelijke werken waar bouwtoelating verleend werd in watergevoelige gebieden riepen 

bij mij telkens vragen op. Waarom moet de belastingbetaler hiervoor opdraaien en niet de 

projectontwikkelaars?  

Eerder hield ik hier al een tussenkomst om de aandacht daarop te vestigen en opnieuw pleit 

ik ervoor om meer kracht toe te kennen aan de watertoets en enkel daar bouwtoelatingen 

toe te staan, en dan nog aangepaste toelatingen, bijvoorbeeld met paalwoningen, 

moeraszones, open opvangruimte voor water, daar waar dergelijke gebieden dicht tegen 

een reeds bestaande kern liggen en in andere gevallen bouwen in natte zones niet meer te 

vergunnen in de toekomst. 
 

Er zijn genoeg maatregelen stilaan voor de wateropvang, maar ook veel meer aandacht is er 

ondertussen voor de droogteproblematiek. Op dit ogenblik zelf is er nog steeds een 

gigantisch droogteprobleem. We zijn nu eind november, en er is nu nog een gigantisch 

droogteprobleem in Vlaanderen. Ik beheer zelf een klein natuurgebied in Berlaar. We 

hebben daar poelen van 1,5 meter diepte waar nog steeds geen druppel water in staat. 

Normaal gezien houden we onze schoenen daar nu niet droog en moeten we daar nu met 

botten door de weilanden gaan. Dat is echt een probleem. 

Met het gewestelijk droogteplan en de rol daarin voor de provincies zijn de eerste stappen 

gezet naar een echt Vlaams droogtebeleid. In dit kader kunnen gemeenten een 
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‘hemelwaterplan’ opstellen. Hierin kan een gemeente aangeven hoe en wat het kan doen om 

meer hemelwater te laten infiltreren in de ondergrond en om meer hemelwater ook te 

kunnen stockeren om het in perioden van droogte te kunnen gebruiken. Aan de provincie 

vraag ik om hierbij de rol van coördinator en regisseur ten volle op te nemen. Tevens vraag 

ik de provincie om via de Vlaamse regering alle gemeenten te verplichten om een dergelijk 

HWP op te stellen. Die verplichting is vandaag nog niet het geval. Tenslotte wil ik er de 

aandacht op vestigen dat een waterbeleid moeilijk integraal kan genoemd worden als er 

geen luik bijzit over het grondwater, de fameuze watertafels, de reserves onder de grond 

die we niet zien. Zo’n luik moet, wat mij betreft, daaraan verbonden worden. Dan pas is het 

driedimensionaal en integraal.  

Tot enkele jaren geleden waren de diepere watertafels een stevige buffer voor droge 

periodes. Ondertussen is het dramatisch gesteld met deze waterreserves. De cijfers 

daarover zijn te vinden, maar de vraag is of die cijfers wel de reële situatie weergeven. 

Massaal wordt water opgepompt door bedrijven en door de land- en tuinbouw. Gelukkig 

worden er interessante stappen gezet naar een efficiënt watergebruik en doorgedreven 

hergebruik van kostbaar water. Ook onze provincie doet daarin moeite. Ik ga ervan uit dat 

het nog maar om eerste stappen gaat en dat er dus nog veel mag verwacht worden op dat 

vlak. Ik denk hierbij zelfs aan hergebruik van afvalwater van onze gezinnen, waar tot nu 

toe niets mee gebeurd. Dat gaat rechtstreeks de rivier in. En ook het opgepompt water bij 

bouwwerven, tussen haakjes. 

In het kader van grondwatergebruik vraag ik aan de provincie om het vergunningenbeleid 

integraal naar zich toe te trekken. Nu is de provincie alleen bevoegd voor het verlenen van 

vergunningen aan bedrijven van klasse 1. Ik pleit ervoor om ook de bevoegdheid voor 

bedrijven klasse 2 en 3 en zelfs voor particulieren ook bij de provincie te leggen, en daar 

moeite voor te doen om dat in te halen. Dit kan dan gepaard gaan met het systematisch 

plaatsen van goedgekeurde tellers – dat is nog niet overal verplicht - zodat op termijn het 

gebruik van de grondwaterreserves exact kan gemonitord worden. De toegelaten 

hoeveelheden opgepompt water moeten gekoppeld worden aan maatregelen voor zuivering 

en hergebruik, zoals dat wel de bedoeling is in de teksten maar op het veld nog niet overal. 

Ik denk dat met het toevoegen van de volledige bevoegdheid over de diepere watertafels 

aan de bevoegdheden van de provincie, we een hele stap zetten naar een echt 

driedimensionaal integraal waterbeleid zetten, wat volgens mij noodzakelijk is. 
 

Ik weet niet goed of hier een antwoord op zal komen van de huidige deputatie. Het is 

natuurlijk een interpellatie die zeker en vast gericht is naar de volgende provincieraad; 
 

Ik dank u voor uw aandacht. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Schoofs heeft het woord. 
 

De heer SCHOOFS.- Ik had niet de bedoeling om tussen te komen, maar ik denk dat 

mijnheer Kerremans hier een pijnpunt aanraakt, zeker wat het droogtebeleid betreft. We 

hebben inderdaad jaren goed samengewerkt in de commissie Waterbeleid, en heel veel 

opbouwende kritiek naar het beleid geuit. Maar één ding wil ik er toch wel even aan 

toevoegen. Wij hebben ook steeds gepleit, als open vld fractie, voor het respect voor het 

eigendomsrecht. In gebieden die waterziek zijn moet inderdaad met oog voor de 
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problematiek vergund worden. En desnoods moet niet vergund worden in dergelijke zones, 

maar steeds met oog voor de eigenaar. Bovendien zijn de technieken dermate in evolutie 

zodat er heel wat kan wat bouwtechnieken betreft. Ook daar, denk ik, dat er een 

evenwicht kan gezocht worden tussen natuur en mens. Dat is toch wel een pleidooi dat ik er 

wil aan toevoegen. Ik denk dat het de taak is van de provincie om ook mee creatief te 

zoeken naar oplossingen, oplossingen naar eigenaars toe, oplossingen naar de natuur toe en 

naar berging van water. 
 

Dank u. 
 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Naert heeft het woord. 
 

Mevrouw NAERT.- Wij kunnen niet anders dan hetgeen collega Kerremans zegt 

ondersteunen. Ik zou naar de volgende deputatie de vraag willen stellen om extreem veel 

aandacht te besteden aan waterbeleid en bestrijding van droogte. Ik heb vernomen dat 

men in de volgende legislatuur meer verenigde raadscommissies zou houden. Ik denk dat 

het aangewezen is om gans dat beleid met de verenigde raadscommissies te bespreken om 

iedereen te sensibiliseren over het belang van hetgeen de provincie op dat vlak doet, en 

nog meer zal moeten doen. 

Ik heb gisteren al gezegd dat er al een consensus over is. Over die punten van waterbeleid 

was er altijd eensgezindheid in de raad om de punten te stemmen. Ik denk dat er nog meer 

zal moeten gebeuren, in die zin dat er nog meer info is en dat iedereen nog meer weet hoe 

belangrijk dat dit is voor de planeet en de bevolking. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Röttger heeft het woord. 
 

De heer RÖTTGER, gedeputeerde.- Dank u wel, voorzitter. 
 

Als de vraag aan de volgende deputatie wordt gesteld kan ik natuurlijk niet antwoorden. 

Maar momenteel kan ik u wel duidelijk zeggen dat ik opnieuw aanvoel dat er opnieuw 

ambitie is in deze raad om een waterbeleid te voeren. Collega Kerremans, ik ben u dankbaar 

voor de mooie woorden van de driedimensionale aanpak. Ik zal u dan mooie woorden 

teruggeven, en ik zal zeggen dat het een multi-levelaanpak moet zijn, want dat is de 

feitelijkheid. U hebt goed geschetst dat onze dienst uitgebouwd is, performant is geweest 

van een waterloopbeheerder naar een meer integrale dienst gegaan is met 

oppervlaktewater, grondwater, natuur, mens. Het zit er allemaal in.  

Ik denk waar u voor pleit, hemelwaterplannen multi-level, daar zal het op dit ogenblik niet 

de provincie zijn die de gemeenten kan helpen om die plannen op te maken. De gemeenten 

zijn nog niet verplicht. De suggestie om dat te doen zal opgenomen moeten worden door 

volgende deputatie. Ik betreur met u dat Vlaanderen dat niet heeft verplicht gesteld, 

want volgens mij is de analyse correct dat elke gemeente eigenlijk zo’n hemelwaterplan zou 

moeten hebben. Zoals men in het verleden ook aan elke gemeente verplicht heeft om een 

structuurplan te maken. 

Ik denk dat zo’n analyse van elke gemeente welkom is. En onze mensen pleiten ook in elk 

contact met alle gemeenten in onze provincie om dat op te stellen. Een aantal doen dat. Er 
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zijn altijd gemeentebesturen die geen verplichting nodig hebben. Maar misschien is er ooit 

wel een stok nodig om dat te doen, maar dat is een politieke keuze die niet aan mij 

toekomt. 

Als u spreekt over het grondwater zou ik toch ook al vragen om na te kijken hoe wij met 

onze bevoegdheid omspringen. Ook daar hebt u gelijk. U spreekt al zelfs over nazicht 

toetrekken, enz. Ik kan dat alleen maar toejuichen. Ik ben ook iemand geweest die dat 

heeft bepleit om de gemeentelijke waterlopen naar ons toe te trekken. Maar u moet er 

zich ook van bewust zijn wat voor een moeilijk en, ook toegegeven, kostelijk proces dat is 

geweest. Want aan het einde van de rit zijn wij het als provincie geweest die voor die 

bevoegdheid de centen op tafel hebben moeten leggen. Dus de woorden ‘naar zich toe 

trekken’ betekent ook een politieke uitspraak naar budgetten en naar inzet van mensen en 

middelen. Aan de volgende deputatie en de volgende raad om daarover na te denken.  

Maar kijk al naar het beleid dat wij voeren, en dan denk ik, met de hand op hart, dat die 

overgang al gemaakt wordt. Er worden al andere grondlagen aangeboord. Er wordt al 

verplicht gesteld om switch te maken naar oppervlaktewater of hemelwater. Ik denk dat u 

in ons vergunningenbeleid dat beleid al kunt herkennen. U kunt dat maar met mij betreuren 

dat het niet op alle plaatsen gebeurt. Maar ik moet mij vandaag berusten in het feit dat 

het nog altijd multi-level is, en het niet alleen de provincie is die daar het laatste woord in 

heeft. Ik denk dat daarmee alles zinnig over dat onderwerp gezegd is. 
 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Avontroodt heeft het woord. 
 

Mevrouw AVONTROODT.- Voorzitter, collega’s, 
 

Mijn vraag heeft met duurzaamheid te maken, maar met duurzaamheid van een andere 

aard, de duurzaamheid van onze waardevolle kunstcollectie van onze provincie. Ik ben 

daarmee gestart. We zijn hier geland in een magnifieke locatie …. 
 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Avontroodt, dit staat niet op de agenda. Ik denk niet dat we dat 

nu kunnen behandelen. 
 

 

Mevrouw AVONTROODT.- Maar ik sluit aan bij wat gisteren mijnheer Geudens gezegd 

heeft, en dat heeft te maken met de oude provincieraadsleden. Ik lanceer een uitnodiging 

om met de oude provincieraadsleden te gaan eten in een restaurant waar we onze prachtige 

luster kunnen gaan bewonderen, hier in het Antwerpse. Los daarvan is die uitnodiging nu 

gelanceerd. 

Maar misschien kan er toch een schriftelijke toelichting komen, en dat is positief bedoeld, 

van ons waardevol kunstpatrimonium dat we hier nog niet terugvinden. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Kerremans heeft het woord. 
 

De heer KERREMANS.- In het nieuw gebouw, nieuwe kunstgrepen, maar het punt was nog 

niet afgewerkt. 
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Ik wil even inpikken op de woorden van gedeputeerde Röttger. U hebt goed tussen de lijnen 

geluisterd en gelezen. We zijn met meerdere mensen hier die niet zo gelukkig zijn met de 

gang van zaken van de verschuiving van financiële middelen van provincie naar Vlaanderen. 

Er mag in de toekomst ook een beweging ontstaan, als dat dan het gevolg is van het 

fameuze voortschrijdend inzicht, ook een omgekeerde beweging ontstaan. Daar waar de 

bevoegdheden duidelijk bij de provincie liggen moeten voldoende en de juiste en exact 

berekende middelen tegenover staan.  

Als wij een versnippering willen tegengaan van bevoegdheden moeten we die bewegingen 

durven doen met de nodige budgetten die dat ook moeten volgen. Waterbeleid is voor mijn 

part zo’n bevoegdheid die nu nog teveel versnipperd is. Dat mag gerust in volle vertrouwen 

aan de provincies toegekend worden, en dan zullen die budgetten moeten herbekeken 

worden. Daar ben ik heilig van overtuigd. Dus dat is juist wat u zegt. 

Ik wil bij deze ook nog eens de mensen van de dienst Integraal Waterbeleid proficiat 

wensen. Want, werkelijk, dat was een commissie om naar uit te kijken, en om naartoe te 

kijken. Ze was schitterend voorbereid, goed opgevolgd. Wij voelden ons gewaardeerd daar. 

Dat kwam ook tot uiting in de interactiviteit van die commissie. Bedankt daarvoor. 
 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Naert heeft het woord. 
 

Mevrouw NAERT.- Mijn tussenkomst van daarstraks had effectief ook met dat multi-level 

te maken. Hier zitten in de provincieraad verschillende – en in de volgende zal dat ook zijn 

– collega’s die ook op gemeentelijk vlak functies hebben. Ik denk als er meer info komt 

rond dat waterbeleid, dat het een positieve aanzet kan zijn om ook in hun gemeenten er 

werk van te maken. 
 

 

VOORZITTER.- Als er geen tussenkomsten meer zijn, zijn we aan het einde van de 

openbare zitting gekomen. Mag ik vragen aan het publiek om de zaal te verlaten. 

 

 
De vergadering wordt gesloten om 10.59 uur. 
 


