
  

 

 

VERGADERING VAN 
 

27 JUNI 2019 
 

 

 
 
 

STENOGRAFISCHE NOTULEN 
VAN DE PROVINCIERAAD 
VAN ANTWERPEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 





VERGADERING VAN 27 JUNI 2019 

 3 

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 
__________ 

 
VERGADERING VAN 27 JUNI 2019 

__________ 
 

 

De vergadering wordt geopend te 14.32 uur. 

 

Mevrouw de Gouverneur en de heer Provinciegriffier zijn aanwezig. 

 

Tekenden de aanwezigheidslijst: 

 

De heer ANCIAUX Koen 

Mevrouw BAKELANTS Ann 

De heer BELLENS Peter 

De heer CALUWÉ Ludwig 

De heer CLAESSEN Jan 

Mevrouw COLSON Mireille 

Mevrouw COTTENIE Christ'l 

Mevrouw  CUYLAERTS Nathalie 

De heer DE HAES Jan 

De heer DE QUICK Erik 

De heer DE WINTER Stefan 

De heer DILLEN Koen 

Mevrouw FRANÇOIS Catherine 

De heer GEYSEN Kris 

De heer  GYS Seppe 

Mevrouw HELSEN Katleen 

Mevrouw JACQUES Ilse 

Mevrouw LAUWERS Linda 

De heer LEMMENS Luk 

De heer PALINCKX Koen 

Mevrouw  RABAU Rina 

De heer SCHOOFS Louis 

De heer SOHIER Rudy 

Mevrouw STEVENS Lili 

Mevrouw TALHAOUI Fauzaya 

Mevrouw VAN DIENDEREN Ilse 

Mevrouw VAN HAUTEGHEM Marleen 

Mevrouw VAN OLMEN Mien 

De heer VANDENDRIESSCHE Diederik 

Mevrouw VERHAERT Inga 

De heer VERHAEVEN Eddy 

Mevrouw VAN GORP Valery 

Mevrouw VRANCKEN Isabelle 

Mevrouw WECKHUYSEN Wendy 

 

 

Verontschuldigd: de heer DANEELS Tobias en mevrouw DILLEN Marijke. 
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De raad is bijeen in openbare vergadering. 

 

 

Mondelinge vragen 

 

VOORZITTER.- De heer Schoofs heeft het woord. 
 

De heer SCHOOFS.- Voorzitter, deputatie, collega’s provincieraadsleden, mevrouw de 

gouverneur, 
 

Mijn mondelinge vraag betreft Schorremorrie. Ik was er zelf niet, ik heb de informatie 

gekregen van mensen die er waren. Schorremorrie was dit jaar toe aan zijn negende editie.  

“Het festival is een samenwerking tussen De Schorre en de Gezinsbond. Zo is het gegroeid 

tot een groot festival voor kinderen, dat toch laagdrempelig is door de voordelige 

toegangsprijs. 

Zondagnamiddag kunnen kinderen zich naar hartenlust uitleven op het domein. Er is heel 

wat te beleven. Er is ook voldoende variatie zodat er voor alle leeftijdsgroepen voldoende 

te doen is. Zo zijn er voor de allerkleinsten ballenbaden, kindergrime en springkastelen, 

terwijl er voor de groteren spectaculaire attracties tussen zitten.” Aldus een 

krantenartikel. 

Dit initiatief kunnen wij als fractie absoluut een warm hart toedragen. 
 

De vraag die wij hebben richt zich tot de catering. 

Wat onze fractie verrast, is dat de omkaderende catering allerminst blijk geeft van 

duurzaamheid waar deze provincie naartoe werkt. 

 Alle (fris)drank (water, frisdrank, bier e.d.) was in plastiek flesjes of werd in een 

plastiek bekertje gedaan. 

 Aan een aantal eetkraampjes werd het eten in plastiek borden geserveerd, het 

merendeel was in kartonnen borden en/of papieren servetten. 

Toch belangrijk, en dan gaat het om de recuperatie – er is volgend jaar een nieuwe 

wetgeving dat 90 % van plastiek bekertjes moet gerecupereerd worden, dit jaar 50 %, 

dixit Tomorrowland trouwens - er waren geen gescheiden afvalbakken. Alles werd in 

dezelfde vuilzakken gedaan, plastiek, karton, ... 
 

De vraag is dan: wat zijn de gemaakte afspraken rond afval, en in het bijzonder plastiek 

afval bij een evenement als Schorremorrie? 
 

 

VOORZITTER.- De heer De Haes heeft het woord. 
 

De heer DE HAES, gedeputeerde.- Collega, bedankt voor de vraag. Zo kan ik ook een en 

ander toelichten. 
 

Voor catering doet De Schorre een beroep op externen. Dat zijn horeca-concessiehouders 

met eetstands. In de gebruiksovereenkomst is altijd volgende bepaling opgenomen met 

betrekking tot hun engagement of ambitie inzake milieuvoorwaarden. 
Ik citeer even: “De Schorre werkt mee aan een beter leefmilieu en heeft het ISO 14001 

certificaat behaald! Er worden dan ook tal van inspanningen gedaan om afvalarm te werk te 
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gaan. In de praktijk dient er rekening gehouden te worden met bepaalde voorwaarden. U 

als standhouder kan mee bijdragen aan een milieuvriendelijke aanpak, daarom vragen wij u 

om: 

 overtollige verpakkingen te vermijden 

 in de mate van het mogelijke milieuvriendelijke materialen/verpakkingen te gebruiken 

(bv. liever gerecycleerde papieren zakjes dan plastiek zakjes, biologisch afbreekbare 

schoonmaakspullen, enz.) 

en uw stand perfect proper achter te laten én al uw afval mee terug naar huis te nemen.” 
 

Dat is natuurlijk het theoretisch uitgangspunt. En ik geef toe, het is een stimulans en is 

tot nader order geen verplichting, zei het dat het plastiek in eetstands zo toch enigszins 

beperkt wordt. 
 

Wat het plastiekafval van drank betreft, hierover wordt regelmatig overlegd. De Schorre 

heeft het drankleveringscontract gegund via een overheidsopdracht. Met deze leverancier 

is momenteel gekozen voor het schenken van dranken in plastiek bekers en flesjes (pet), 

omdat de composteerbare bekers nog niet helemaal voldeden aan zijn verwachtingen. Dat 

is de situatie tot op vandaag. Maar zoals u zelf aanhaalde, de drankendistributie en de 

evenementensector zullen vanaf volgend jaar verplicht zijn om het anders aan te pakken en 

zijn dus ook volop op zoek naar een heel werkbaar alternatief. Er zijn daar experimenten 

mee, maar zoals u weet is dat nog niet overal met onverdeeld succes. De Schorre volgt dit 

weliswaar heel aandachtig op omdat we daar ook een engagement in willen nemen. 
 

Bij evenementen op De Schorre wordt gewerkt met afvaleilanden voor het selectief 

inzamelen van diverse afvalfracties, met een uitgebreide signalisatie en communicatie. 

Wat is er nu bij Schorremorrie incidenteel gebeurd? De persoon die verantwoordelijk was 

voor het organiseren van die afvalophaling op het terrein is met pensioen gegaan, en de 

overdracht van de goede organisatie daarvan heeft te wensen overgelaten zodanig dat in 

de publieksruimte de scheiding niet goed verlopen is, maar in de niet publieksruimte 

(achter de togen, backstage, enz.) werd wel glas, plastiek, papier/karton en restafval 

selectief ingezameld en afgevoerd. 

Voor toekomstige evenementen zal dit item terug met de nodige zorg opgevolgd worden. 
 

Voor de volledigheid, bij grotere evenementen moet de huurder zelf zijn afval afvoeren na 

het evenement. Dit staat in de afgesloten overeenkomst. Ik citeer opnieuw: “Afval, met 

inbegrip van verpakkingen, steeds meenemen, tenzij anders overeengekomen. In geen geval 

afval in containers of afvalbakken van het domein De Schorre deponeren zonder 

toestemming.” 
 

Bij evenementen zijn er meestal 4 fracties: papier en karton, plastiek, glas en restafval. 

Indien het middelgrote evenementen zijn, vraagt de klant soms om de afvalverwerking van 

De Schorre te kunnen gebruiken. Hierbij wordt een kost aangerekend voor de verwerking 

en wordt er volgens de vier fracties gesorteerd. 
 

Gelet op de gewijzigde wetgeving vanaf 2020, worden in de provinciale domeinen plastieken 

bekers en pet verboden. Vanuit de provincie Antwerpen worden overlegmomenten gepland 
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met alle organisatoren om de veranderende wetgeving en mogelijke alternatieven te 

bespreken. De Schorre is als organisator van evenementen betrokken bij dit overleg. 
 

Met andere woorden, uw vraag is terecht, maar het gaat over een occasioneel incidenteel 

probleem en niet over een structureel probleem, waar we trouwens heel sterk mee bezig 

zijn om dat naar volgend jaar toe grondig aan te pakken. 
 

Dank u wel. 
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OPENBARE VERGADERING 

 

 

 
GRIFFIE 

Departement Mens, Communicatie 

en Organisatie 

 

 

De leden van de provincieraad 

 

 

 

 

 

 

 datum 11 juni 2019 

 kenmerk SharePoint>griffie>provincieraad>zittingen>2019 

 contactpersoon Veerle Vervloesem | T 03 240 54 28 

  veerle.vervloesem@provincieantwerpen.be 

 onderwerp Provincieraad 

 

 

 

Mevrouw 

Mijnheer 

 

 

Bij toepassing van artikel 7 van het provinciedecreet heb ik beslist om de 

provincieraad bijeen te roepen op donderdag 27 juni 2019 om 14.30 uur. 

 

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

de provincieraadszaal, Kon. Elisabethlei 22 te 2018 Antwerpen. Als bijlage stuur ik 

u de agenda. 

 

 

Met vriendelijke groeten 

De voorzitter 

 

 

 

 

Kris Geysen 

 

  Koningin Elisabethlei 22 

 2018 Antwerpen 

 T 03 240 50 11 
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PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 
VERGADERING VAN 27 JUNI 2019 
Agenda 
 

 

OPENBARE VERGADERING 

 

0. Provinciale overheid 

 

0/1 Provincieraad. Ontslag van de heer Wim Verheyden. Opvolging. 

 

0/2 Provincieraad. Ontslag van mevrouw Marijke Dillen. Opvolging. 

 

0/3 Verhoging dotatie VVP 2019. Goedkeuring. 

 

0/4 Jaarlijkse rapportering met betrekking tot organisatiebeheersing. 

Algemeen kader van het systeem van organisatiebeheersing. 

Goedkeuring. 

 

 

1. Ruimte, Onderwijs en Mobiliteit 

 

1/1 Rupelstreek - Sanering en verontdieping deelgebied 2 te Boom en Rumst - 

overdracht van 2 gunningen van departement logistiek naar departement 

ruimte, erfgoed en mobiliteit. Goedkeuring. 

 

1/2 Erediensten. Antwerpen. Kathedrale kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw. 

Rekening 2018. Advies. Goedkeuring. 

 

1/3 Erediensten. Mechelen. Kathedrale kerkfabriek van Sint-Rumoldus. Budget 

2019. Goedkeuring. 

 

1/4 Erediensten. Antwerpen. Russisch-orthodoxe kerkfabriek Christus' 

Geboorte. Tweede wijziging meerjarenplan 2014 - 2019. Goedkeuring. 

 

1/5 Erediensten. Antwerpen. Russisch-orthodoxe kerkfabriek Christus' 

Geboorte. Budgetwijziging 2019. Akteneming. Goedkeuring. 

 

1/6 Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap Attaqwa. 

Rekening 2018. Advies. Goedkeuring. 

 

1/7 Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap Innerlijke 

Vrede. Rekening 2018. Advies. Goedkeuring. 

 

1/8 Erediensten. Mol. Islamitische geloofsgemeenschap Ensar. Rekening 2018. 

Advies. Goedkeuring. 

 

1/9 Dienst Erfgoed. Aanpassing ramingen budget 2019. Goedkeuring. 
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1/10 Verhoging werkingssubsidie aan POV vzw. Goedkeuring. 

 

1/11 Deelnemingen en aandelen: aanschaffingswaarde bij de Vlaamse 

Vervoersmaatschappij De Lijn – goedkeuring te betalen bedragen. 

Goedkeuring. 

 

 

2. Platteland, Europa en Flankerend Arbeids- en Onderwijsbeleid 

 

2/1 Instituut voor Tropische Geneeskunde. Aanduiding provinciale 

vertegenwoordiger Algemene Raad. Goedkeuring. 

 

2/2 Wonen. Sociale Huisvesting. Vraag van Kleine Landeigendom Mechelen tot 

uittreding provinciebestuur uit de vennootschap. Beslissing. Goedkeuring. 

 

2/3 Vzw 't Kader. Vraag om aanduiding provinciale vertegenwoordiging. 

Beslissing. Goedkeuring. 

 

2/4 APB WAR. Jaarrapport en jaarrekening 2018. Goedkeuring. 

 

 

3. Vrije Tijd, Leefmilieu en Personeel 

 

3/1 Provinciale Groendomeinen Regio Kempen. Parkreglement Prinsenpark. 

Goedkeuring. 

 

3/2 Provinciaal Recreatiedomein De Schorre. Provinciale borgstelling aan 

Braxgata Invest cvba. Kennisname problematiek. Goedkeuring 

voorgestelde oplossing. Goedkeuring. 

 

3/3 EVAP Arboretum Kalmthout vzw. Jaarrapport en jaarrekening 2018. 

Goedkeuring. 

 

3/4 EVAP Provinciaal Sport- en Recreatiedomein De Nekker vzw. Jaarrapport 

en jaarrekening 2018. Goedkeuring. 

 

3/5 APB Toerisme Provincie Antwerpen. Jaarrapport en jaarrekening 2018. 

Goedkeuring. 

 

3/6 Budget 2019. Machtigingskrediet 0390/64900000. Toegestane subsidies. 

Subsidies voor Leefmilieuprojecten. Aanwending krediet. Goedkeuring. 

 

3/7 Provinciepersoneel. Aanpassing organisatiestructuur. Goedkeuring. 

 

3/8 APB Campus Vesta. Jaarrapport en jaarrekening 2018. Goedkeuring. 
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4. Economie, Landbouw en Interne ondersteuning 

 

4/1 APB Havencentrum. Jaarrapport en jaarrekening 2018. Goedkeuring. 

 

4/2 EVAP Proefbedrijf Pluimveehouderij vzw. Jaarrapport en jaarrekening 

2018. Goedkeuring. 

 

4/3 Budget 2019. Exploitatiebudget. Beleidsdomeinen Economie, Streekbeleid 

en Europa. Budgetsleutel 0500/64900000. Subsidiëring van het 

provinciaal economisch beleid. Aanwending van krediet. Goedkeuring. 

 

4/4 Investeringssubsidie Proefstation Sint-Katelijne-Waver. Goedkeuring. 

 

4/5 Resolutie bio-landbouw van 22 september 2016. Opvolging na 24 mei 

2018 in het provinciale landbouw- en plattelandsbeleid, het 

landbouwonderwijs en bij de proefbedrijven. Kennisname. 

 

4/6 Jaarrekening 2018. Vaststelling. Goedkeuring. 

 

4/7 Agendapunt afgevoerd van de agenda:  

Budget 2019. Tweede reeks wijzigingen. Aanpassing van de dotaties van 

de autonome provinciebedrijven en de extern verzelfstandigde 

agentschappen privaat met vzw-structuur. Goedkeuring. 

 

4/8 Budget 2019. Tweede reeks wijzigingen. Financieel evenwicht met 

toelichting bij de aanpassing van de kredieten. Goedkeuring. 

 

4/9 Vaststelling kader thesauriebeheer. Goedkeuring. 

 

4/10 Vastgoed. Antwerpen. Verkoop Koningin Elisabethlei 16. Goedkeuring. 

 

4/11 Vastgoed. Antwerpen/Ekeren. Donkse beek (A.3.05). Grondruil na 

verlegging bedding langs de Jozef Ickxstraat. Goedkeuring. 

 

4/12 Vastgoed. Beerse. PRUP Laak Of Bolkse Beek (A.4.20.0). Grondaankoop 

voor aanleg retentiezone. Goedkeuring. 

 

4/13 Vastgoed. Heist-op-den-Berg/Wiekevorst. Goorloop (A.7.12). Aanleg 

overstromingsgebied. Grondaankoop. Goedkeuring. 

 

4/14 Vastgoed. Heist-op-den-Berg. Woningen Pleinstraat 25 t/m 37. Inrichting 

elektriciteitscabine. Verkoop gedeelte berging aan Iverlek. Aanpassing 

vergoeding. Goedkeuring. 

 

4/15 Vastgoed. Mechelen. Hanswijkbeek (A.2.04). Vernieuwing van de sifon 

onder het kanaal Leuven-Dijle. Eerste grondaankoop. Goedkeuring. 

 

4/16 Vastgoed. Ranst. Grote Merriebeek. Ruiling beddingen. Goedkeuring. 
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4/17 Vastgoed. Fietsostrade Antwerpen-Lier. Deelproject 1. Segment 5/west. 

Laatste grondaankoop. Goedkeuring. 

 

4/18 Vastgoed. Geel. Fietsostrade Herentals-Balen. Fase 2. Deelproject 11. 

Grondaankopen. Goedkeuring. 

 

 

5. Moties 

 

 
6. Interpellaties 

 

 
1e bijkomende agenda 

6/1 Interpellatie in verband met Tomorrowland, ingediend door Louis Schoofs 

(Groen). 

 

6/2 Interpellatie in verband met: 'Zijn we klaar voor een nieuwe droge 

zomer?', ingediend door Diederik Vandendriessche (Groen). 

 

6/3 Interpellatie in verband met: 'Betaalt de luchthaven van Deurne haar 

provinciale taksen?', ingediend door Diederik Vandendriessche en Ilse Van 

Dienderen (Groen). 

 

6/4 Interpellatie in verband met: 'Goed voor het klimaat: stop de betonnering 

van onze open ruimte', ingediend door Ilse Van Dienderen (Groen). 

 

 

7. BESLOTEN VERGADERING 
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0. Provinciale overheid 

 

Nr. 0/1 van de agenda 

 

Provincieraad. Ontslag van de heer Wim Verheyden. Opvolging. 

Verslag 

 

 

VOORZITTER.- We nemen kennis van het ontslag van de heer Wim Verheyden. 

Om in zijn opvolging te voorzien moeten we bij lottrekking een bijzondere commissie van 

5 raadsleden samenstellen die het onderzoek gaan doen van de geloofsbrieven van zijn 

kandidaat-opvolger, mevrouw Catherine François. 

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

kiesarrondissement dan dat van de kandidaat-opvolger. 
 

Mag ik mevrouw Stevens vragen uit de klaargemaakte omslag de briefjes met namen van de 

van de commissie te trekken. Het zijn: de heer Erik De Quick, mevrouw Isabelle Vrancken, 

de heren Seppe Gys, Stefan De Winter, en mevrouw Fauzaya Talhaoui. 

Mag ik vragen aan de kandidaten die zonet vernoemd zijn mee te gaan met mevrouw 

Vervloesem naar het fractielokaal van N-VA om daar de geloofsbrieven na te kijken. 
 

Ik schors even de vergadering om de commissie de kans te geven haar werkzaamheden aan 

te vatten. 
 

 

De vergadering wordt geschorst te 14.40 uur en hernomen te 14.51 uur. 
 

 

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

commissie is aangeduid. 

De heer De Quick heeft het woord. 
 

De heer DE QUICK.- Het verslag van de bijzondere commissie voor het onderzoek van de 

geloofsbrieven. 

De commissie heeft kennisgenomen van de e-mail van 18 juni 2019 waarbij de heer Wim 

Verheyden ontslag neemt als provincieraadslid.  

Mevrouw Catherine François, geboren op 5 juni 1957, bediende, wonende Laurierlaan, 

Mechelen, is geroepen om in de opvolging van de heer Wim Verheyden te voorzien. 

Zij is inderdaad de volgende in aanmerking komende plaatsvervanger van lijst nr. 5, district 

Mechelen, waartoe de heer Wim Verheyden behoorde. 

Het aanvullend onderzoek heeft laten blijken dat mevrouw Catherine François de vereiste 

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

provincieraadslid verzet. 

De bijzondere commissie stelt dan ook voor mevrouw Catherine François tot de wettelijke 

eed toe te laten. 
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VOORZITTER.- Dank u wel, mijnheer De Quick. 

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

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

Mevrouw Catherine François, mag ik vragen recht te staan, de rechterhand op te heffen en 

de eed uit te spreken. 
 

 

Mevrouw FRANÇOIS legt de wettelijke eed af. 
 
 

VOORZITTER.- Dank u wel.  

Proficiat. 
 

Applaus 
 

 

Nr. 0/2 van de agenda 

 

Provincieraad. Ontslag van mevrouw Marijke Dillen. Opvolging. 

Verslag 

 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Marijke Dillen heeft haar ontslag ingediend, maar de opvolging 

gaat pas in september doorgaan. Dat zal de heer Valkeniers zijn. Hij kon vandaag niet 

aanwezig zijn, dus zullen we dit in september verderzetten. 
 

 

Nr. 0/3 van de agenda 

 

Verhoging dotatie VVP 2019. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Het provinciebestuur van Antwerpen keert – samen met elke andere Vlaamse 

provincie- elk jaar een subsidie uit aan de VVP (Vereniging van Vlaamse 

Provincies). Het betreft ons aandeel in de werkingskosten (inclusief leningen) van 

de VVP. 

 

Zo werd bij opmaak van het budget 2019 een subsidie van 222.281 EUR voorzien. 

Na kennisname van de rekening 2018 bleek dit te weinig. Bijkomend zorgt de 

herrekening van de subsidie van 2018 ervoor dat de VVP nog 600 EUR te goed 

heeft. 

 

Uw provincieraad wordt daarom voorgesteld de subsidie ad nominatum van de VVP 

voor 2019 met 1500 EUR te verhogen en vast te stellen op 223.781 EUR. 

 

De verschuiving zal technisch uitgevoerd worden door de verschuiving van 

werkingskredieten van DMCO naar het krediet op ramingsnummer 2019140046 op 

artikel 2019/64900000/13/114/Subsidie aan de vereniging van Vlaamse provincies 

(N).  

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 6 juni 2019. 
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De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 150 van het provinciedecreet; 

 

Overwegende dat het provinciebestuur van Antwerpen volgens een vastgestelde 

verdeelsleutel samen met de andere Vlaamse provincies de werkingskosten van de 

VVP (Vereniging van Vlaamse Provincies) draagt; dat hiervoor jaarlijks een subsidie 

wordt gebudgetteerd; 

 

Overwegende dat in het budget 2018 deze subsidie onvoldoende hoog werd 

begroot; dat bijgevolg heden de subsidie ad nominatum van de VVP voor 2019 met 

1500 EUR dient verhoogd te worden; dat ze vastgesteld moet worden op 

223.781 EUR; 

 

Overwegende dat deze verhoging zal tegen gewogen worden door de 

werkingskredieten van DMCO; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

De subsidie 2019 aan de vereniging van Vlaamse provincies wordt met 1500 EUR 

verhoogd en vastgesteld op 223.781 EUR. 

 

 

VOORZITTER.- De heer Claessen heeft het woord. 
 

De heer CLAESSEN.- Voorzitter, collega’s, 
 

Onze fractie zal zich onthouden op punt 0/3 betreffende de dotatie aan de Vereniging van 

Vlaamse provincies om de reden die u wel bekend is. De subsidie van het moederschip van 

de 5 provincies bevriezen draagt bij tot de verdere ontbinding van dit politiek niveau. 
 

 

VOORZITTER.- Dan kunnen we overgaan tot de stemming van dit punt. 
 

De stemming kan starten. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

31 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

26 leden hebben ja gestemd; 

 5 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 26 stemmen ja, bij 5 onthoudingen. 
 



VERGADERING VAN 27 JUNI 2019 

 15 

Nr. 0/4 van de agenda 

 

Jaarlijkse rapportering met betrekking tot organisatiebeheersing. 

Algemeen kader van het systeem van organisatiebeheersing. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

De provinciegriffier is gehouden jaarlijks te rapporteren aan uw college en de 

provincieraad over de organisatie en de werking van het systeem van 

organisatiebeheersing bij toepassing van artikel 96bis van het provinciedecreet.  

 

Organisatiebeheersing is, aldus het artikel 95 van het provinciedecreet, het geheel 

van maatregelen en procedures die ontworpen zijn om een redelijke zekerheid te 

verschaffen dat men: 

 1° de vastgelegde doelstellingen bereikt en de risico's om deze te bereiken kent 

en beheerst; 

 2° wetgeving en procedures naleeft; 

 3° over betrouwbare financiële en beheersrapportering beschikt; 

 4° op een effectieve en efficiënte wijze werkt en de beschikbare middelen 

economisch inzet; 

 5° de activa beschermt en fraude voorkomt. 

 

Het organisatiebeheersingssysteem bepaalt, aldus artikel 96 van het 

provinciedecreet, op welke wijze de organisatiebeheersing van de provincie wordt 

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

de aanwijzing van de personeelsleden en organen die ervoor verantwoordelijk zijn, 

en de rapporteringsverplichtingen van de personeelsleden die bij het 

organisatiebeheersingssysteem betrokken zijn. 

 

Artikel 96 bis stelt dat “het organisatiebeheersingssysteem wordt vastgesteld door 

de provinciegriffier, na overleg met het managementteam. Het algemene kader van 

het organisatiebeheersingssysteem en de elementen daarin die raken aan de rol en 

de bevoegdheden van de provincieraad zijn onderworpen aan de goedkeuring van 

de provincieraad. 

De provinciegriffier rapporteert jaarlijks aan de deputatie en de provincieraad over 

de organisatiebeheersing. Die rapportering gebeurt jaarlijks uiterlijk voor 30 juni 

van het daaropvolgende jaar”. 

 

In uitvoering van de voormelde artikelen van het provinciedecreet heeft de 

provinciegriffier en na overleg op 13 mei 2019 met het managementteam, bij 

afzonderlijk besluit van 15 mei 2019, het systeem van organisatiebeheersing 

vastgesteld. 

 

Voor de rapportering over het jaar 2018 werd net als vorig jaar de ‘Leidraad 

organisatiebeheersing voor lokale besturen’ van Audit Vlaanderen als algemeen 

kader van het systeem van organisatiebeheersing gebruikt.  

 

Als bijlagen werden bijgevoegd: 

 

- de rapportering met betrekking tot de werking van het 

organisatiebeheersingssysteem in 2018; 

- het besluit van de provinciegriffier van 15 mei 2019 met betrekking tot het 

organisatie- beheersingssysteem. 
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Deze jaarlijkse rapportering aan de provincieraad situeert zich in het meerjarenplan 

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

 

• PBDS: We willen vanuit een klantenperspectief met een transparante 

besluitvorming tot een gedragen beleid komen door een goede samenwerking 

tussen politici en medewerkers op basis van een onderlinge dialoog. We streven 

zowel in de beleidsvoorbereiding als uitvoering naar resultaatgerichtheid, 

duurzaamheid, gelijke kansen, kostenbewustzijn, efficiënte interne processen en 

responsabilisering van onze medewerkers. 

• AP: We verbeteren de werking van de provincie door het uitwerken van interne 

controlemaatregelen, door het uitwerken en aanbieden van tools om uniform en 

organisatiebreed zicht te krijgen op de efficiëntie en effectiviteit van de organisatie, 

door het geven van aanbevelingen die voortvloeien uit audits en door het 

verstrekken van ad hoc advies over processen en systemen. Dit moet ons toelaten 

om zicht te krijgen op het professionele en sociale niveau dat we halen en ervoor 

zorgen dat we op onderbouwde wijze de organisatie in de gewenste richting kunnen 

sturen. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 6 juni 2019. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 95 van het provinciedecreet dat stelt dat organisatiebeheersing het 

geheel is van maatregelen en procedures die ontworpen zijn om een redelijke 

zekerheid te verschaffen dat men: 

 1° de vastgelegde doelstellingen bereikt en de risico's om deze te bereiken kent en 

beheerst; 

 2° wetgeving en procedures naleeft; 

 3° over betrouwbare financiële en beheersrapportering beschikt; 

 4° op een effectieve en efficiënte wijze werkt en de beschikbare middelen 

economisch inzet; 

 5° de activa beschermt en fraude voorkomt; 

 

Gelet op artikel 96 van het provinciedecreet dat stelt dat het 

organisatiebeheersingssysteem bepaalt op welke wijze de organisatiebeheersing 

van de provincie wordt georganiseerd, met inbegrip van de te nemen 

controlemaatregelen, procedures en de aanwijzing van de personeelsleden en 

organen die ervoor verantwoordelijk zijn, en de rapporteringsverplichtingen van de 

personeelsleden die bij het organisatiebeheersingssysteem betrokken zijn; 

 

Gelet op artikel 96bis van het provinciedecreet dat het 

organisatiebeheersingssysteem wordt vastgesteld door de provinciegriffier na 

overleg met het managementteam en dat het algemeen kader van het 

organisatiebeheersingssysteem aan de goedkeuring van de provincieraad is 

onderworpen; 

 

Gelet op het besluit van 15 mei 2019, waarbij de provinciegriffier het 

organisatiebeheersingssysteem formeel vastlegt; 

 

Overwegende dat het managementteam en de deputatie kennis hebben genomen 

van het rapport over het systeem van organisatiebeheersing; 
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Overwegende dat het jaarrapport 2018 beschrijft op welke wijze het 

organisatiebeheersingssysteem werd geïmplementeerd met inbegrip van de te 

nemen controlemaatregelen en –procedures; 

 

Overwegende dat voor het algemeen kader van het organisatiebeheersingssysteem 

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

Audit Vlaanderen; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1:  

Goedgekeurd wordt het algemeen kader van het organisatiebeheersingssysteem, 

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

Vlaanderen.  

 

Artikel 2: 

Kennis wordt genomen van het besluit van 15 mei 2019 van de provinciegriffier 

houdende het vaststellen van het organisatiebeheersingssysteem en van het 

jaarrapport 2018 met betrekking tot de werking van het systeem van 

organisatiebeheersing. 

 

 

VOORZITTER.- Als er geen vragen zijn kunnen we overgaan tot de stemming van dit punt. 
 

De stemming kan starten. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

33 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

33 leden hebben ja gestemd. 
 

Goedgekeurd met 33 stemmen ja. 
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1. Ruimte, Onderwijs en Mobiliteit 

 

Nr. 1/1 van de agenda 

 

Rupelstreek - Sanering en verontdieping deelgebied 2 

te Boom en Rumst - overdracht van 2 gunningen 

van departement logistiek naar departement ruimte, 

erfgoed en mobiliteit. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

1. LUIK 1: TOELICHTING  

 

De deputatie heeft in 2012 en 2014, op voorstel van de dienst Infrastructuur (nu 

dienst Architectuur en Vastgoed, DAV), twee overheidsopdrachten gegund: 

1. Ecologische en recreatieve ontwikkeling van het voormalig kleiontginningsgebied 

Boom/Rumst - deelgebied 2: uitvoeren van een oriënterend en beschrijvend 

bodemonderzoek en opstellen van een bodemsaneringsproject, bestek goedgekeurd 

door de deputatie op 6 september 2012 en door de provincieraad op 27 september 

2012, gegund door de deputatie op 13 december 2012 aan Tractebel Engineering 

nv voor 131.043,00 EUR incl. btw (144.147,30 EUR vastgelegd op een 

investeringsbudget, vastlegging 2012003401); 

2. Boom - provinciaal recreatiedomein De Schorre - haalbaarheidsstudie voor het 

realiseren van een nieuwe morfologie in het ontginningsgebied Boom/Rumst, 

bestek goedgekeurd door de deputatie op 5 september 2013 en door de 

provincieraad op 26 september 2013, gegund door de deputatie op 18 september 

2014 aan Tractebel Engineering nv voor 102.783,45 EUR op 22010000/0711, 

ramingsnummer 2014001011, geen extra 10 % vastgelegd. 

 

Van de eerste gunning is momenteel al 90.979,90 EUR betaald (saldo is 

53.167,40 EUR), van de tweede gunning 55.163,90 EUR (saldo is 47.619,55 EUR). 

 

Beide gunningen zijn nog niet volledig uitgevoerd en opgeleverd, en zijn ook 

inhoudelijk gekoppeld aan twee recentere gunningen uit 2018 aan Tractebel 

Engineering nv: 

1. Opmaak ontwikkelingsvisie en omgevingsvergunning voor het 

morfologieherstel van het voormalig ontginningsgebied Terhagen te Boom 

en Rumst; 

2. Studie waterbalans en controle drainage voor het voormalig 

ontginningsgebied Terhagen te Boom en Rumst. 

 

Het saneringsproject wordt volledig opgevolgd door de dienst Gebiedsgericht Beleid 

(DGB).  

Daarom stelt de deputatie voor om alle gunningen i.v.m. het voormalige 

kleiontginningsgebied Boom/Rumst - deelgebied 2 te centraliseren bij DGB. 

 

De deputatie stelt voor om Wim Lux, departementshoofd van DREM, aan te stellen 

als leidend ambtenaar voor deze twee opdrachten. 

 

2. LUIK 2: BIJLAGEN  

 

Het volledige dossier is beschikbaar in Sindala. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 6 juni 2019. 
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De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten; 

 

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

de klassieke sectoren; 

 

Gelet op het provinciedecreet, in het bijzonder artikel 57 §3, 4°; 

 

Gelet op het krediet ingeschreven op ARK 2019/22210000/19/0610 - Bebouwde 

terreinen - gemeenschapsgoederen - installaties, uitrusting, werken: 

Aanschaffingswaarde/Gebiedsontwikkeling, ramingsnummer 2019160103 van de 

dienst Gebiedsgericht Beleid;  

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

De provincieraad keurt de overdracht goed van de twee gunningen, enerzijds 

‘Ecologische en recreatieve ontwikkeling van het voormalig kleiontginningsgebied 

Boom-Rumst - deelgebied II - uitvoeren van een oriënterend en beschrijvend 

bodemonderzoek en opstellen van een bodemsaneringsproject’ en anderzijds 

‘Haalbaarheidsstudie voor het realiseren van een nieuwe morfologie in het 

ontginningsgebied Boom-Rumst’, beiden gegund aan Tractebel Engineering nv, van 

het departement Logistiek naar het departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit. 

 

Artikel 2: 

De provincieraad keurt goed dat deze twee gunningen volledig door de dienst 

Gebiedsgericht Beleid van het departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit worden 

opgevolgd, en dat ook het financiële luik volledig bij het departement Ruimte, 

Erfgoed en Mobiliteit wordt opgevolgd. 

 

Artikel 3: 

De provincieraad keurt goed dat Wim Lux, departementshoofd Ruimte, Erfgoed en 

Mobiliteit, aangesteld wordt als leidend ambtenaar voor deze twee opdrachten. 

 

 

VOORZITTER.- Als er geen vragen zijn kunnen we overgaan tot de stemming van dit punt. 
 

De stemming kan starten. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

34 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

30 leden hebben ja gestemd. 

  4 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 30 stemmen ja, bij 4 onthoudingen. 
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Nr. 1/2 van de agenda 

 

Erediensten. Antwerpen. Kathedrale kerkfabriek 

van Onze-Lieve-Vrouw. Rekening 2018. Advies. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

1. In vergadering van 25 april 2019 heeft de kathedrale kerkraad van Onze-Lieve-

Vrouw te Antwerpen de rekening over het dienstjaar 2018 opgemaakt en 

goedgekeurd. 

Het dossier is op 17 mei 2019 ingekomen op het provinciebestuur van Antwerpen. 

 

2. De rekening 2018 dient natuurlijk bekeken te worden in het licht van het vooraf 

goedgekeurde budget 2018 en van de goedgekeurde budgetwijziging 2018. 

 

3. Het oorspronkelijk budget 2018 voorzag een geraamd overschot (vóór 

boekingen) van 50.720,00 EUR op het exploitatiebudget en een geraamd tekort van 

– 787.500,00 EUR op het investeringsbudget.  

Na eigen financiering (550.000,00 EUR) en na gebruik van het overschot van 

765.465,34 EUR op het investeringsbudget 2016 sloot het investeringsbudget 2018 

uiteindelijk af met een geraamd overschot van 527.965,34 EUR. 

Het budget 2018 voorzag derhalve geen toelage van de provincie Antwerpen voor 

de exploitatie noch voor de investeringen. 

In vergadering van 22 februari 2018 heeft uw raad akte genomen van voormeld 

budget 2018. 

 

4. In de budgetwijziging 2018 sluit het exploitatiebudget 2018 af met een geraamd 

overschot van 134.420,00 EUR en het investeringsbudget 2018 sluit af met een 

geraamd tekort van 917.000,00 EUR. 

Voor de aanzuivering van het investeringstekort wordt gebruik gemaakt van de 

beschikbare reserves van (466.352,26 EUR + 130.000,00 EUR + 765.465,34 EUR =) 

1.361.817,60 EUR zodat het investeringsbudget 2018 uiteindelijk afsluit met een 

geraamd overschot van 444.817,60 EUR. 

Deze budgetwijziging 2018 voorzag derhalve geen toelage van de provincie voor de 

exploitatie noch voor de investeringen. 

In vergadering van 28 februari 2019 heeft uw raad akte genomen van voormelde 

budgetwijziging 2018. 

 

5. De rekening 2018 sluit af met een totaal exploitatieontvangsten van 

1.952.817,34 EUR en met een totaal exploitatie-uitgaven van 1.794.838,58 EUR of 

met een overschot van 157.978,76 EUR. 

Na overboeking van 150.000,00 EUR naar de investeringsontvangsten sluit de 

rekening 2018 met een exploitatieoverschot van 7.978,76 EUR (eigen financieel 

boekjaar), waarbij nog het exploitatieoverschot van 210.629,77 EUR (rekening 

2017 – exploitatie) dient gevoegd te worden, zodat het totale exploitatieoverschot 

218.608,53 EUR bedraagt. 

De rekening 2018 sluit af met een tekort op de investeringen van – 

411.804,62 EUR. Na overboeking van 150.000,00 EUR (overschot exploitatie 2018) 

en na het gebruik maken van het overschot van 1.234.801,71 EUR op de 

investeringen 2017 bedraagt het batig saldo op de investeringen 972.997,09 EUR. 
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6. In de toelichting bij de rekening 2018 deelt de kathedrale kerkraad mede dat: 

- bij de exploitatie: de inkomsten/opbrengsten in de lijn liggen van het budget en 

dat de uitgaven/kosten goed onder controle werden gehouden. 

- bij de investeringen: er in 2018 enkele noodzakelijke investeringen werden 

uitgevoerd in de gebouwen van de eredienst: 

° relocatiewerken (sanitair 138.821,54 EUR en inrichting ontmoetingsruimte 

68.273,04 EUR); 

° vervanging riolering Kapel Onze-Lieve-Vrouw Geboorte (44.808,28 EUR). 

Daarnaast werd geïnvesteerd in het privaat patrimonium: 

° Groenplaats 20 (384.243,40 EUR); 

° Lijnwaadmarkt 14 (31.226,91 EUR); 

° Torfbrug 3 (299.262,57 EUR), exclusief erelonen. 

 

- er in 2018 geen interne kredietaanpassingen werden doorgevoerd.  

 

Vermits er geen onregelmatigheden werden vastgesteld bij de controle van deze 

rekening, stelt de deputatie uw raad voor om de rekening over het dienstjaar 2018 

van de kathedrale kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw te Antwerpen gunstig te 

adviseren zonder boekhoudkundig-technische opmerkingen ter zake. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 29 mei 2019. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 

Gelet op de rekening over het dienstjaar 2018 van de kathedrale kerkfabriek van 

Onze-Lieve-Vrouw te Antwerpen, ingekomen op het provinciebestuur van 

Antwerpen op 17 mei 2019; 

 

Gelet op de artikelen 55 en 78 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 

materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

Kennis wordt genomen van de rekening over het dienstjaar 2018 van de kathedrale 

kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw te Antwerpen, met als exploitatieoverschot 

218.608,53 EUR en met als investeringsoverschot 972.997,09 EUR. 
 

Beslist wordt de rekening over het dienstjaar 2018 van de kathedrale kerkfabriek 

van Onze-Lieve-Vrouw te Antwerpen gunstig te adviseren zonder boekhoudkundig-

technische opmerkingen ter zake. 
 
 

VOORZITTER.- Geen vragen, dan kunnen we overgaan tot de stemming van punt 1/2. 
 

De stemming kan starten. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

34 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

24 leden hebben ja gestemd; 

10 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 24 stemmen ja, bij 10 onthoudingen. 
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Nr. 1/3 van de agenda 

 

Erediensten. Mechelen. Kathedrale kerkfabriek 

van Sint-Rumoldus. Budget 2019. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

1. Ingevolge het Samenwerkingsakkoord van 17 juli 2017 tussen het Vlaamse 

Gewest, het Waalse Gewest, het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en de Duitstalige 

Gemeenschap met betrekking tot de erkende plaatselijke geloofsgemeenschappen 

van de erkende erediensten, waarvan het grondgebied meer dan één deelstaat 

bestrijkt wordt het bijzonder administratief toezicht op de financiële documenten 

(begroting, begrotingswijziging, jaarrekening) van de kathedrale kerkfabriek van 

Sint-Rumoldus te Mechelen met ingang van 1 januari 2017 uitgeoefend door de 

Vlaamse Overheid (in casu de Vlaamse minister van Binnenlandse 

Aangelegenheden, mevrouw L. Homans) in plaats van door de Federale Overheid 

(de Minister van Justitie) zoals voorheen. 

 

2. De Vlaamse Overheid, de provinciale overheid, het aartsbisdom Mechelen-

Brussel en de kathedrale kerkfabriek zijn overeengekomen dat de financiële 

documenten voor de jaren 2017 en 2018 nog zouden behandeld worden volgens de 

federale regelgeving (artikel 17 van de wet van 4 maart 1870 op de temporaliën 

van de erediensten) en volgens federale boekhoudregels en te gebruiken modellen. 

Dit betekende dat de begrotingen, de begrotingswijzigingen en de jaarrekeningen 

2017 en 2018 voor advies werden voorgelegd aan uw deputatie en voor 

goedkeuring aan de Vlaamse minister. 

 

3. Tot en met 2017 waren er geen exploitatietekorten op de begrotingen van de 

kathedrale kerkfabriek van Sint-Rumoldus en betaalde de provincie enkel de 

klimatisatiekosten gemaakt in het vorige begrotingsjaar terug aan de kathedrale 

kerkfabriek. 

 

4. Eind 2017 heeft de kathedrale kerkfabriek een officieuze meerjarenplanning 

ingezonden met volgende degressieve exploitatietekorten: 

2018: 132.000,00 EUR 

2019: 110.000,00 EUR 

2020: 107.500,00 EUR 

2021: 102.500,00 EUR 

2022:  95.000,00 EUR 

2023:  75.000,00 EUR 

2024:  52.500,00 EUR 

 

In zitting van 22 februari 2018 heeft uw deputatie beslist om in principe de 

exploitatietekorten van de begrotingen van 2018 t/m 2024 van de kathedrale 

kerkfabriek te subsidiëren ten belope van de in de officieuze meerjarenplanning 

2018 – 2024 vermelde tekorten. 

 

5. In zitting van 22 februari 2018 heeft uw deputatie de herziene begroting 2018 

van de kathedrale kerkfabriek gunstig geadviseerd met een provinciesubsidie van 

132.154,00 EUR. 

Deze herziene begroting 2018 van de kathedrale kerkfabriek werd goedgekeurd 

met besluit van 16 maart 2018 van de Vlaamse minister. 

De provinciesubsidie van 132.154,00 EUR werd in de loop van september 2018 

uitbetaald aan de kathedrale kerkfabriek. 
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6. In zitting van 27 september 2018 heeft uw deputatie de herziene 

begrotingswijziging Nr. 1 van 2018 gunstig geadviseerd met een bijkomende 

provinciesubsidie van 33.600,00 EUR. 

Deze herziene begrotingswijziging Nr. 1 van 2018 van de kathedrale kerkfabriek 

werd goedgekeurd met besluit van 18 oktober 2018 van de Vlaamse minister. 

De bijkomende provinciesubsidie van 33.600,00 EUR werd in november 2018 

uitbetaald aan de kathedrale kerkfabriek. 

 

7. De rekening over het dienstjaar 2018 van de kathedrale kerkfabriek sluit met 

een totaal positief saldo van 96.897,00 EUR (+ 103.599,00 EUR op de gewone 

dienst en – 6.702,00 EUR op de buitengewone dienst). 

In zitting van 28 februari 2019 heeft uw deputatie de rekening over het dienstjaar 

2018 van de kathedrale kerkfabriek gunstig geadviseerd.  

Deze rekening over het dienstjaar 2018 van de kathedrale kerkfabriek werd 

goedgekeurd met besluit van 2 mei 2019 van de Vlaamse minister. 

 

8. In vergadering van 25 april 2019 heeft de kathedrale kerkfabriekraad het budget 

2019 opgemaakt en goedgekeurd. 

Het budget 2019 raamt het exploitatietekort op 238.666,00 EUR – 103.599,00 EUR 

(overschot op exploitatie volgens de jaarrekening 2018) = 135.067,00 EUR. 

 

De kathedrale kerkfabriek werd vrijgesteld van de verplichting om nog een 

meerjarenplan 2014 – 2019 enkel voor het jaar 2019 op te maken, vermits zulk 

meerjarenplan 2014 – 2019 volledig identiek zou zijn met het budget 2019. 

Daarom wordt het budget 2019 van de kathedrale kerkfabriek ter goedkeuring aan 

uw raad voorgelegd en niet ter akteneming. 

Voor 2020 – 2025 zal de kathedrale kerkfabriek van Sint-Rumoldus te Mechelen, 

zoals de andere erkende kerkbesturen in de provincie Antwerpen een echt 

meerjarenplan moeten opmaken, dat ter goedkeuring aan uw raad zal worden 

voorgelegd. 

 

In de beleidsnota gevoegd bij het budget 2019 wordt een gedetailleerde toelichting 

verstrekt over de exploitatie- en over de investeringsuitgaven en een verklaring 

voor de verhoging van het exploitatietekort (135.067,00 EUR) in vergelijking met 

het geraamde tekort (110.000,00 EUR) in het officieuze meerjarenplan 2014 – 

2019. 

Het budget 2019 van de kathedrale kerkfabriek werd gunstig geadviseerd door de 

Aartsbisschop van Mechelen-Brussel op 29 april 2019. 

Het dossier is op 6 mei 2019 ingekomen op het provinciebestuur van Antwerpen. 

 

9. Op het provinciebudget 2019 is op artikel 790/640123/501 (Bijdrage in het 

tekort van de begroting van de kerkfabrieken van de erkende erediensten) nog 

voldoende krediet beschikbaar om de provinciesubsidie ten bedrage van 

135.067,00 EUR toe te kennen en uit te betalen. 

De deputatie stelt uw raad voor om het budget 2019 van de kathedrale kerkfabriek 

van Sint-Rumoldus te Mechelen met een exploitatietekort (= provinciesubsidie) van 

135.067,00 EUR goed te keuren zonder boekhoudkundig-technische opmerkingen 

ter zake. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 29 mei 2019. 
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De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op het budget 2019 van de kathedrale kerkfabriek van Sint-Rumoldus te 

Mechelen en op het gunstig advies van 29 april 2019 van de Aartsbisschop van 

Mechelen-Brussel, ingekomen op het provinciebestuur van Antwerpen op 6 mei 

2019; 

 

Gelet op de artikels 48 en 78 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 

materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

Goedgekeurd wordt het budget 2019 van de kathedrale kerkfabriek van 

Sint-Rumoldus te Mechelen met een exploitatietekort (tevens provinciesubsidie) 

van 135.067,00 EUR zonder boekhoudkundig-technische opmerkingen ter zake. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

De stemming kan starten. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

33 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

23 leden hebben ja gestemd. 

10 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 23 stemmen ja, bij 10 onthoudingen. 
 

 

Nr. 1/4 van de agenda 

 

Erediensten. Antwerpen. Russisch-orthodoxe kerkfabriek 

Christus' Geboorte. 

Tweede wijziging meerjarenplan 2014 - 2019. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

1. In vergadering van 26 juni 2014 heeft uw raad het meerjarenplan 2014 – 2019 

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

goedgekeurd. 

Voormeld meerjarenplan voorzag voor 2019 geen investeringsuitgaven noch 

investeringsontvangsten. 

Het meerjarenplan voorzag voor 2019 exploitatie-uitgaven ten bedrage van 

22.030,00 EUR, exploitatieontvangsten ten bedrage van 8.450,00 EUR met een 

geraamde provinciesubsidie van (22.030,00 EUR – 8.450,00 EUR =) 13.580,00 EUR 

op de exploitatieontvangsten. 

 

2. In vergadering van 27 september 2018 heeft uw raad een wijziging van het 

meerjarenplan 2014 – 2019 goedgekeurd voor het jaar 2019. Daarin worden de 
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exploitatie-uitgaven geraamd op 27.010,00 EUR en de exploitatie-ontvangsten op 

8.450,00 EUR, zodat de provinciesubsidie 2019 geraamd werd op 18.560,00 EUR. 

 

3. In vergadering van 27 september 2018 heeft uw raad tevens akte genomen van 

het budget 2019, waarin de provinciesubsidie voor 2019 geraamd werd op 

18.560,00 EUR – 230,92 EUR (gecorrigeerd overschot 2017) = 18.329,08 EUR of 

230,92 EUR minder dan het bedrag van 18.560,00 EUR in het goedgekeurde 

(gewijzigde) meerjarenplan 2014 – 2019. 

 

4. De provinciesubsidie ten bedrage van 18.329,08 EUR werd uitbetaald aan de 

Russisch-orthodoxe kerkfabriek eind februari 2019. 

 

5. De kerkfabriek deelt thans mede dat met toestemming van het Vlaams Energie 

Bedrijf (VEB) er vijf verbruiksfacturen van 2018 werden overgeheveld naar 2019 

voor een totaalbedrag van circa 2.100,00 EUR en dat er eind december 2018 een 

internetverbinding werd aangelegd in de kerk, waarvan de maandelijkse kosten 

circa 63,00 EUR bedragen. Met beide uitgaven werd nog geen rekening gehouden in 

het door de kerkfabriekraad op 29 juli 2018 gewijzigde meerjarenplan 2014 – 2019 

voor het jaar 2019 en in het opgemaakte budget 2019. 

 

In vergadering van 2 april 2019 heeft de kerkfabriekraad een tweede wijziging van 

het meerjarenplan 2014 – 2019 voor het jaar 2019 goedgekeurd, waarin de 

exploitatie-uitgaven geraamd worden op 29.710,00 EUR en de exploitatie-

ontvangsten op 8.450,00 EUR, zodat de provinciesubsidie 2019 geraamd wordt op 

21.260,00 EUR – 230,92 EUR (gecorrigeerd overschot 2017) = 21.029,08 EUR of 

2.700,00 EUR meer dan in de eerste wijziging van het meerjarenplan 2014 – 2019 

voor het jaar 2019. 

Deze tweede wijziging van het meerjarenplan 2014 – 2019 werd gunstig 

geadviseerd door Metropoliet Athenagoras op 9 april 2019. Het dossier is op 

24 april 2019 ingekomen op het provinciebestuur van Antwerpen. 

 

Luidens de artikels 43 en 229 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 

materiële organisatie en werking van de erkende erediensten dient uw raad zich 

over de goedkeuring uit te spreken. 

 

De deputatie stelt uw raad voor om de tweede wijziging van het meerjarenplan 

2014 – 2019 voor het jaar 2019 van de Russisch-orthodoxe kerkfabriek Christus’ 

Geboorte te Antwerpen goed te keuren zonder boekhoudkundig-technische 

opmerkingen ter zake. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 29 mei 2019. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de door de Russisch-orthodoxe kerkfabriek Christus’ Geboorte te 

Antwerpen op 24 april 2019 ingezonden tweede wijziging van het meerjarenplan 

2014 – 2019 voor het jaar 2019; 

 

Gelet op het gunstig advies van 9 april 2019 van Metropoliet Athenagoras over deze 

tweede wijziging van het meerjarenplan 2014 – 2019, ingekomen op het 

provinciebestuur van Antwerpen op 24 april 2019; 
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Gelet op de artikels 43 en 229 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 

materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

Goedgekeurd wordt de tweede wijziging van het meerjarenplan 2014 – 2019 van 

de Russisch-orthodoxe kerkfabriek Christus’ Geboorte te Antwerpen zonder 

boekhoudkundig-technische opmerkingen ter zake. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

De stemming kan starten. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

34 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

24 leden hebben ja gestemd. 

10 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 24 stemmen ja, bij 10 onthoudingen. 
 

 

Nr. 1/5 van de agenda 

 

Erediensten. Antwerpen. Russisch-orthodoxe kerkfabriek 

Christus' Geboorte. Budgetwijziging 2019. 

Akteneming. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

1. In vergadering van 26 juni 2014 heeft uw raad het meerjarenplan 2014 – 2019 

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

goedgekeurd. 

Voormeld meerjarenplan voorzag voor 2019 geen investeringsuitgaven noch 

investeringsontvangsten. 

Het meerjarenplan voorzag voor 2019 exploitatie-uitgaven ten bedrage van 

22.030,00 EUR, exploitatieontvangsten ten bedrage van 8.450,00 EUR met een 

geraamde provinciesubsidie van (22.030,00 EUR – 8.450,00 EUR =) 13.580,00 EUR 

op de exploitatieontvangsten. 

 

2. In vergadering van 27 september 2018 heeft uw raad een wijziging van het 

meerjarenplan 2014 - 2019 goedgekeurd voor het jaar 2019. Daarin worden de 

exploitatie-uitgaven geraamd op 27.010,00 EUR en de exploitatie-ontvangsten op 

8.450,00 EUR, zodat de provinciesubsidie 2019 geraamd werd op 18.560,00 EUR. 

 

3. In vergadering van 27 september 2018 heeft uw raad akte genomen van het 

budget 2019, waarin de provinciesubsidie voor 2019 geraamd werd op 

18.560,00 EUR – 230,92 EUR (gecorrigeerd overschot 2017) = 18.329,08 EUR of 

230,92 EUR minder dan het bedrag van 18.560,00 EUR in het goedgekeurde 

(gewijzigde) meerjarenplan 2014-2019. 
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4. De provinciesubsidie ten bedrage van 18.329,08 EUR werd uitbetaald aan de 

Russisch-orthodoxe kerkfabriek eind februari 2019. 

 

5. De kerkfabriek deelt thans mede dat met toestemming van het Vlaams Energie 

Bedrijf (VEB) er vijf verbruiksfacturen van 2018 werden overgeheveld naar 2019 

voor een totaalbedrag van circa 2.100,00 EUR en dat er eind december 2018 een 

internetverbinding werd aangelegd in de kerk, waarvan de maandelijkse kosten 

circa 63,00 EUR bedragen. Met beide uitgaven werd nog geen rekening gehouden in 

het door de kerkfabriekraad op 29 juli 2018 gewijzigde meerjarenplan 2014-2019 

voor het jaar 2019 en in het opgemaakte budget 2019. 

 

In vergadering van 2 april 2019 heeft de kerkfabriekraad een tweede wijziging van 

het meerjarenplan 2014 – 2019 voor het jaar 2019 goedgekeurd, waarin de 

exploitatie-uitgaven geraamd worden op 29.710,00 EUR en de exploitatie-

ontvangsten op 8.450,00 EUR, zodat de provinciesubsidie 2019 geraamd wordt op 

21.260,00 EUR – 230,92 EUR (gecorrigeerd overschot 2017) = 21.029,08 EUR of 

2.700,00 EUR meer dan in de eerste wijziging van het meerjarenplan 2014 – 2019 

voor het jaar 2019. 

In dezelfde vergadering van 2 april 2019 heeft de kerkfabriekraad een 

budgetwijziging 2019 opgemaakt en goedgekeurd met dezelfde (verhoogde) 

bedragen. 

De tweede wijziging van het meerjarenplan 2014 – 2019 en de budgetwijziging 

2019 werden gunstig geadviseerd door Metropoliet Athenagoras op 9 april 2019. 

Het dossier is op 24 april 2019 ingekomen op het provinciebestuur van Antwerpen. 

 

6. In vergadering van heden heeft uw raad de tweede wijziging van het 

meerjarenplan 2014 – 2019 van de Russisch-orthodoxe kerkfabriek Christus’ 

Geboorte te Antwerpen goedgekeurd. 

 

7. In de budgetwijziging 2019 bedraagt de provinciesubsidie voor 2019 

21.029,08 EUR; dit is hetzelfde bedrag als opgenomen in de goedgekeurde tweede 

wijziging van het meerjarenplan 2014 – 2019. 

 

Luidens de artikels 48 en 229 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 

materiële organisatie en werking van de erkende erediensten neemt de 

provincieraad – als de provinciesubsidie in het tekort van het budget binnen de 

grenzen blijft van het bedrag van de provinciesubsidie, opgenomen in het 

goedgekeurde meerjarenplan – akte van het budget. 

 

De deputatie stelt uw raad voor om akte te nemen van de budgetwijziging 2019 

van de Russisch-orthodoxe kerkfabriek Christus’ Geboorte Te Antwerpen. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 29 mei 2019. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de budgetwijziging 2019 van de Russisch-orthodoxe kerkfabriek Christus’ 

Geboorte te Antwerpen en op het gunstig advies dienaangaande van 9 april 2019 

van Metropoliet Athenagoras, ingekomen op het provinciebestuur van Antwerpen op 

24 april 2019; 

 

Gelet op de budgetwijziging 2019, waaruit blijkt dat de Russisch-orthodoxe 

kerkfabriek in 2019 beroep doet op een provinciale exploitatiesubsidie van 
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21.029,08 EUR terwijl in de goedgekeurde tweede wijziging van het meerjarenplan 

2014 – 2019 voor het jaar 2019 eenzelfde bedrag van 21.029,08 EUR als 

provinciale exploitatiesubsidie was opgenomen; 

 

Gelet op de artikels 48 en 229 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 

materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

Akte wordt genomen van de budgetwijziging 2019 van de Russisch-orthodoxe 

kerkfabriek Christus’ Geboorte te Antwerpen met een provinciesubsidie van 

21.029,08 EUR voor het tekort op het exploitatiebudget 2019 zonder 

boekhoudkundig-technische opmerkingen ter zake. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

De stemming kan starten. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

34 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

24 leden hebben ja gestemd. 

10 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 24 stemmen ja, bij 10 onthoudingen. 
 

 

Nr. 1/6 van de agenda 

 

Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap Attaqwa. 

Rekening 2018. Advies. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

1. In vergadering van 27 april 2019 heeft het comité van de islamitische 

geloofsgemeenschap Attaqwa te Antwerpen de rekening over het dienstjaar 2018 

opgemaakt en goedgekeurd. Het dossier is op 30 april 2019 ingekomen op het 

provinciebestuur van Antwerpen. 

 

2. De rekening 2018 dient natuurlijk bekeken te worden in het licht van het vooraf 

goedgekeurde budget 2018. 

Het budget 2018 voorzag geen investeringsontvangsten noch investeringsuitgaven. 

De totale exploitatie-uitgaven werden geraamd op 34.287,00 EUR. 

De totale exploitatie-ontvangsten werden geraamd op 8.307,22 EUR 

(geldinzameling, stortingen, giften) + 1.482,78 EUR (gecorrigeerd overschot 2016). 

De provinciesubsidie werd geraamd op 24.497,00 EUR. 

 

3. In vergadering van 22 maart 2018 heeft uw raad akte genomen van voormeld 

budget 2018 zonder formulering van boekhoudkundig-technische opmerkingen ter 

zake. 
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4. De provinciesubsidie ten bedrage van 24.497,00 EUR werd uitbetaald einde april 

2018. 

 

5. De rekening 2018 bevat als uitgaventotaal op de exploitatie 36.021,38 EUR en 

als ontvangstentotaal 36.824,69 EUR, met een batig saldo van 803,31 EUR. Dit 

batig saldo zal als ontvangst ingebracht worden in het exploitatiebudget 2019. 

Vermits er geen onregelmatigheden werden vastgesteld bij de controle van deze 

rekening, stelt de deputatie uw raad voor om de rekening over het dienstjaar 2018 

van de islamitische geloofsgemeenschap Attaqwa te Antwerpen gunstig te 

adviseren zonder boekhoudkundig-technische opmerkingen. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 29 mei 2019. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de rekening over het dienstjaar 2018 van de islamitische 

geloofsgemeenschap Attaqwa te Antwerpen, ingekomen op het provinciebestuur 

van Antwerpen op 30 april 2019; 

 

Gelet op de artikels 55 en 272 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 

materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

Kennis wordt genomen van de rekening over het dienstjaar 2018 van de 

islamitische geloofsgemeenschap Attaqwa te Antwerpen met voor de exploitatie: 

als som van de ontvangsten: 36.824,69 EUR 

als som van de uitgaven:    36.021,38 EUR 

                      ________________ 

met een batig saldo van:       803,31 EUR 

 

Beslist wordt de rekening over het dienstjaar 2018 van de islamitische 

geloofsgemeenschap Attaqwa te Antwerpen gunstig te adviseren zonder 

boekhoudkundig-technische opmerkingen. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

De stemming kan starten. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

34 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

24 leden hebben ja gestemd; 

 5 leden hebben nee gestemd; 

 5 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 24 stemmen ja, bij 5 stemmen nee en 5 onthoudingen. 
 



PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 

 30 

Nr. 1/7 van de agenda 

 

Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap 

Innerlijke Vrede. Rekening 2018. Advies. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

1. In vergadering van 23 april 2019 heeft het comité van de islamitische 

geloofsgemeenschap Innerlijke Vrede te Antwerpen de rekening over het dienstjaar 

2018 opgemaakt en goedgekeurd. Het dossier is op 2 mei 2019 ingekomen op het 

provinciebestuur van Antwerpen. 

 

2. De rekening 2018 dient natuurlijk bekeken te worden in het licht van het vooraf 

goedgekeurde budget 2018. 

Het budget 2018 voorzag geen investeringsuitgaven, noch investerings-

ontvangsten. 

De totale exploitatie-uitgaven werden geraamd op 38.304,09 EUR. 

De totale exploitatieontvangsten werden geraamd op 10.000,00 EUR 

(geldinzameling, stortingen, giften) + 1.312,09 EUR (gecorrigeerd exploitatie 

overschot 2016). 

De provinciesubsidie werd geraamd op 26.992,00 EUR. 

 

3. In vergadering van 22 februari 2018 heeft uw raad akte genomen van het 

budget 2018. 

 

4. De provinciesubsidie ten bedrage van 26.992,00 EUR werd uitbetaald einde april 

2018. 

 

5. De rekening 2018 bevat als uitgaventotaal 31.334,07 EUR en als 

ontvangstentotaal 31.934,28 EUR met bijgevolg een batig saldo van 600,21 EUR. 

Dit batig saldo zal als ontvangst ingebracht worden in het exploitatiebudget 2019. 

Vermits er geen onregelmatigheden werden vastgesteld bij de controle van deze 

rekening, stelt de deputatie uw raad voor om de rekening over het dienstjaar 2018 

van de islamitische geloofsgemeenschap Innerlijke Vrede te Antwerpen gunstig te 

adviseren zonder boekhoudkundig-technische opmerkingen. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 29 mei 2019. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de rekening over het dienstjaar 2018 van de islamitische 

geloofsgemeenschap Innerlijke Vrede te Antwerpen, ingekomen op het 

provinciebestuur van Antwerpen op 2 mei 2019; 

 

Gelet op de artikels 55 en 272 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 

materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig Artikel: 

Kennis wordt genomen van de rekening over het dienstjaar 2018 van de 

islamitische geloofsgemeenschap Innerlijke Vrede te Antwerpen met: 
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als som van de ontvangsten:  31.934,28 EUR 

als som van de uitgaven:    31.334,07 EUR 

                     __________________ 

met een batig saldo van:       600,21 EUR 

 

Beslist wordt de rekening over het dienstjaar 2018 van de islamitische 

geloofsgemeenschap Innerlijke Vrede te Antwerpen gunstig te adviseren zonder 

boekhoudkundig-technische opmerkingen. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

De stemming kan starten. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

34 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

24 leden hebben ja gestemd; 

 5 leden hebben nee gestemd; 

 5 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 24 stemmen ja, bij 5 stemmen nee en 5 onthoudingen. 
 

 

Nr. 1/8 van de agenda 

 

Erediensten. Mol. Islamitische geloofsgemeenschap Ensar. 

Rekening 2018. Advies. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

1. In vergadering van 9 mei 2019 heeft het comité van de islamitische 

geloofsgemeenschap Ensar te Mol de rekening over het dienstjaar 2018 opgemaakt 

en goedgekeurd. Het dossier is op 13 mei 2019 ingekomen op het provinciebestuur 

van Antwerpen. 

 

2. De rekening 2018 dient natuurlijk bekeken te worden in het licht van het vooraf 

goedgekeurd budget 2018. 

Het budget 2018 voorzag geen investeringsontvangsten noch investeringsuitgaven. 

De totale exploitatie-uitgaven werden geraamd op 18.399,87 EUR. 

De totale exploitatie-ontvangsten werden geraamd op 5.908,92 EUR 

(geldinzameling, stortingen, giften) - 626,40 EUR (gecorrigeerd overschot/tekort 

2016). 

De provinciesubsidie werd geraamd op 13.672,72 EUR. 

 

3. In vergadering van 22 februari 2018 heeft uw raad akte genomen van voormeld 

budget 2018. 

 

4. De provinciesubsidie ten bedrage van 13.672,72 EUR werd uitbetaald einde april 

2018. 

 

5. De rekening 2018 bevat als uitgaventotaal op de exploitatie 16.567,03 EUR en 

als ontvangstentotaal 16.852,72 EUR, met een batig saldo van 327,03 EUR. Dit 

batig saldo zal als ontvangst ingeboekt worden in het exploitatiebudget 2019. 
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Vermits er geen onregelmatigheden werden vastgesteld bij de controle van deze 

rekening, stelt de deputatie uw raad voor om de rekening over het dienstjaar 2018 

van de islamitische geloofsgemeenschap Ensar te Mol gunstig te adviseren zonder 

boekhoudkundig-technische opmerkingen. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 29 mei 2019. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de rekening over het dienstjaar 2018 van de islamitische 

geloofsgemeenschap Ensar te Mol, ingekomen op het provinciebestuur van 

Antwerpen op 13 mei 2019; 

 

Gelet op de artikels 55 en 272 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 

materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

Kennis wordt genomen van de rekening over het dienstjaar 2018 van de 

islamitische geloofsgemeenschap Ensar te Mol met voor de exploitatie: 

als som van de ontvangsten:  16.894,06 EUR 

als som van de uitgaven:    16.567,03 EUR 

                     ______________________ 

met een batig saldo van:       327,03 EUR 

 

Beslist wordt de rekening over het dienstjaar 2018 van de islamitische 

geloofsgemeenschap Ensar te Mol gunstig te adviseren zonder boekhoudkundig-

technische opmerkingen. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

De stemming kan starten. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

34 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

24 leden hebben ja gestemd; 

 5 leden hebben nee gestemd; 

 5 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 24 stemmen ja, bij 5 stemmen nee en 5 onthoudingen. 
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Nr. 1/9 van de agenda 

 

Dienst Erfgoed. Aanpassing ramingen budget 2019. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

In dit verslag wordt een aanpassing van de ramingen (ARA) van het budget 2019 

aan uw raad voorgelegd. 

1. Subsidie aan de vzw Monumentenwacht Vlaanderen (N) 

In het budget 2019 is onder budgetcode 0729/64900000, ramingsnummer 

2019141059, een nominatief bedrag van 80.000 EUR ingeschreven als ‘Subsidie 

aan de vzw Monumentenwacht Vlaanderen’. 

 

Monumentenwacht Vlaanderen vzw, de koepel die binnen de VVP de samenwerking 

tussen de vijf provinciale Monumentenwachten optimaliseert om de kwaliteit en 

gelijkvormigheid van de dienstverlening te garanderen, vraagt een verhoging van 

haar jaarlijkse werkingssubsidie met 7.000,00 EUR per provincie.  

 

Haar Raad van Bestuur (bestaande uit de gedeputeerden van de provincies 

Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant, Oost- en West-Vlaanderen) en Algemene 

Vergadering hebben op 25 februari 2019 een verhoging van de jaarlijkse 

werkingssubsidie vanaf 2019 met 7.000,00 EUR goedgekeurd. 

 

De dienst Erfgoed stelt voor om het budget 0729/64900000, ramingsnummer 

2019141059, voor de nominatieve subsidie te verhogen van 80.000,00 EUR naar 

87.000,00 EUR.  

 

Als tegenweging wordt voorgesteld de inkomsten van Monumentenwacht 

Antwerpen te verhogen van 45.000,00 EUR naar 52.000,00 EUR, op het budget 

0720/74500000, ramingsnummer 2019142127.  

 

Sinds de inkanteling van de voormalige vzw Monumentenwacht Antwerpen in de 

provinciale administratie zijn de inkomsten gestaag omhooggegaan. Daardoor is er 

budgettaire ruimte om de ontvangsten en uitgaven op te trekken, waardoor de 

gevraagde budgetwijziging een nuloperatie is. 

 

De verhoging van 7.000,00 EUR geldt voor de volledige legislatuur 2019-2024 en er 

zijn geen bijkomende (occasionele of structurele) budgetverhogingen mogelijk. 

 

2. Subsidie voor klimatisatiekosten kathedraal Antwerpen (N) 

In het budget 2019 van de dienst Erfgoed is onder budgetcode 0729/64900000, 

ramingsnummer 2019140980, een nominatief bedrag van 45.000,00 EUR 

ingeschreven als ‘Subsidie voor klimatisatiekosten kathedraal Antwerpen’. 

Door de aanpassingswerken, gerealiseerd door de provincie, en door een efficiënter 

beheer door de kathedraal, is de reële kost van dit artikel stelselmatig gedaald tot 

circa 20.000,00 EUR op jaarbasis. 

 

Het departement Logistiek (DLOG) beheert onder dezelfde budgetcode 

0729/64900000, ramingsnummer 2019141216, een bedrag van 85.000,00 EUR 

ingeschreven als ‘Subsidie voor gebouwen erediensten’. Deze subsidies zijn bedoeld 

om welbepaalde kosten te dragen van de gebouwen voor de eredienst waarvoor de 

provincie de verantwoordelijkheid draagt (i.e. de beide kathedralen en de Russisch-
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Orthodoxe Christus’ Geboortekerk), volgens overeenkomst tussen de provincie en 

de kerkbesturen in kwestie. 

 

De dienst Erfgoed stelt voor om ook de ‘Subsidie voor klimatisatiekosten kathedraal 

Antwerpen’ via het subsidiebudget van DLOG te laten betalen en daarvoor het 

budget 0729/64900000, ramingsnummer 2019141216, van DLOG te verhogen van 

85.000,00 naar 105.000,00 EUR. 

 

Verder stelt de dienst Erfgoed voor om het resterende bedrag van 25.000,00 EUR 

te verschuiven naar het budget 0729/61300000, ramingsnummer 2019170033, 

voor de actie Archeologiedepot, voor het nieuwe project ‘Interprovinciale 

Archeologiedagen’ en de verdere uitbouw van de educatieve pakketten.  

 

Als tegenweging stelt de dienst Erfgoed voor het budget 0729/64900000, 

ramingsnummer 2019140980, te verlagen met 45.000,00 EUR. 

 

Deze aanpassingen van de ramingen van het budget 2019 gelden voor de volledige 

legislatuur 2019-2024. 

 

De deputatie keurde dit verslag goed op 6 juni 2019. 

 

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:  

De provincieraad keurt de verhoging goed van de nominatieve subsidie aan de 

vzw Monumentenwacht Vlaanderen van 80.000,00 EUR naar 87.000,00 EUR, voor 

de volledige legislatuur 2019-2024. 

 

Artikel 2: 

De provincieraad keurt goed de ‘Subsidie voor klimatisatiekosten kathedraal 

Antwerpen’ volledig via het subsidiebudget van het departement Logistiek te laten 

betalen en daarvoor het budget 0729/64900000, ramingsnummer 2019141216, 

van het departement Logistiek te verhogen met 20.000,00 EUR en het budget 

0729/64900000, ramingsnummer 2019140980, van de dienst Erfgoed te 

verminderen met 20.000,00 EUR, voor de volledige legislatuur 2019-2024. 

 

Artikel 3: 

De provincieraad keurt goed het resterende bedrag van 25.000,00 EUR van de 

dienst Erfgoed voor de ‘Subsidie voor klimatisatiekosten kathedraal Antwerpen’ te 
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verschuiven naar het budget 0729/61300000, ramingsnummer 2019170033, voor 

de actie Archeologiedepot, voor het nieuwe project ‘Interprovinciale 

Archeologiedagen’ en de verdere uitbouw van de educatieve pakketten, voor de 

volledige legislatuur 2019-2024. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

De stemming kan starten. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

34 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

34 leden hebben ja gestemd. 
 

Goedgekeurd met 34 stemmen ja. 
 

 

Nr. 1/10 van de agenda 

 

Verhoging werkingssubsidie aan POV vzw. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Dit besluit hoort bij het volgende actieplan en de volgende actie: 

 

Actieplan: We investeren in de uitbouw van een regierol inzake flankerend 

onderwijsbeleid, waarbij we zowel inzetten op de interne regie als op de externe 

regie. 
Actie: We bouwen een regierol uit inzake flankeren onderwijsbeleid, waarbij we 

inzetten op zowel externe partners en organisaties als interne provinciale diensten. 

 

De Vlaamse provincies spraken in het verleden volgende regeling af over de 

subsidiëring van Provinciaal Onderwijs Vlaanderen vzw, koepelorganisatie voor het 

Vlaams provinciaal onderwijs: 

 

De provinciale subsidie bestaat uit een vast bedrag van 2.500 EUR, te 

vermeerderen met 1 procent van de door de Vlaamse Gemeenschap aan de 

provincie effectief toegekende wedden- en werkingssubsidies.” Vanaf 2008 werd 

het resultaat van de berekening wel telkens verdeeld in 2 delen: de subsidiëring 

van de werking van POV enerzijds en daarnaast een bedrag dat is voorzien als 

aandeel van de vzw Provinciaal Onderwijs Vlaanderen in de aflossingslast voor het 

kantoorgebouw van de Vereniging van Vlaamse Provincies. 

 

Hieronder een overzicht van de bedragen in euro die de voorbije jaren als subsidie 

aan POV vzw werden uitbetaald: 

 

2014: 25.930,28 

2015: 26.517,13 

2016: 26.532,82 

2017: 26.119,11 

2018: 26.162,73 
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Voor 2019 werd de berekening van het subsidiebedrag gedaan aan de hand van de 

rekening van 2018. Dit resulteert in een bedrag van 28.544,85 EUR. In het 

technische budget 2019 en meerjarenplanning werd echter slechts een (op basis 

van het meerjarenplan) ingeschat bedrag van 27.500 EUR voorzien (budgetcode 

2019/64900000/16/0869) als subsidie aan Provinciaal Onderwijs Vlaanderen vzw 

voor de algemene werking 2019, hetzelfde bedrag als in 2018. Het juiste bedrag 

kan namelijk nooit vooraf tijdens de budgetopmaak bepaald worden en krijgen wij 

telkens via een betalingsverzoek (zie bijlage). 

 

Aan uw raad wordt daarom voorgesteld om de reguliere werkingssubsidie aan 

vzw Provinciaal Onderwijs Vlaanderen te verhogen met 1.044,85 EUR, tot een 

totaalbedrag van 28.544,85 EUR. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 6 juni 2019. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

De provincieraad keurt de voorgestelde verhoging van de werkingssubsidie aan 

POV vzw goed, zodat POV voor het jaar 2019 een bedrag van 28.544,85 EUR 

ontvangt. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

De stemming kan starten. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

34 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

34 leden hebben ja gestemd. 
 

Goedgekeurd met 34 stemmen ja. 
 

 

Nr. 1/11 van de agenda 

 

Deelnemingen en aandelen: aanschaffingswaarde bij 

de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn – 

goedkeuring te betalen bedragen. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

1. Situering  

 

Het aandelenpakket van de provincie Antwerpen in het kapitaal van de Vlaamse 

Vervoermaatschappij De Lijn, Motstraat 20 te 2800 Mechelen, met 

ondernemingsnummer 0242.069.537, is gebaseerd op de oprichting van de 

Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen (NMVB) (Belgisch Staatsblad 

25/06/1885) en de statuten – hoofdstuk maatschappelijk fonds. De provincie 
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Antwerpen heeft ingeschreven op de aandelen van 1888 tot 1952, en de volstorting 

duurt telkens 90 jaar. Vandaar de jaarlijkse afbetalingen. 

 

Daarnaast was de provincie Antwerpen ook aandeelhouder van de Maatschappij 

voor het Intercommunaal Vervoer te Antwerpen (MIVA). 

 

De activa van NMVB en MIVA zijn in 1991 overgenomen door de VVM De Lijn bij 

haar oprichting (samenvoeging van de NMVB, MIVA e.a.). In het eerste jaarverslag 

van VVM De Lijn wordt deze kapitaalsvorming uiteengezet. De provincie Antwerpen 

bezit in totaal 44.004 aandelen van de VVM De Lijn. 

 

De provincie ging in 1962 en 1964 verbintenissen aan om deelnemingen in de 

huidige Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn te nemen tot en met 2043. Jaarlijks 

moet de provincie het kapitaal volstorten via de zogenaamde jaarkortingen en 

intresten betalen. 

 

2. Betalingen 

 

De geplande inkooporders (GIO) voor de termijn tot en met 2043 (einde contract) 

worden afgelost aan de hand van de aflossingstabel ondertekend en goedgekeurd 

door de afgevaardigde van VVM De Lijn. 

Geraamd budget intrest van 2006 tot 2043: 308.499,46 EUR 

Geraamd budget kapitaal van 2006 tot 2043: 502.335,11 EUR 

 

Op 23 mei 2019 ontving DREM een brief van De Lijn met de vraag het kapitaal en 

de intrest van 2019 te betalen. DREM heeft contact opgenomen met De Lijn omdat 

het totaalbedrag in de brief (32.840,13 EUR) minder is dan het totaalbedrag in de 

aflossingstabel Jaarkortingen De Lijn, gedateerd op 11 mei 2007 (38.840,13 EUR). 

Op 28 mei 2019 ontving SREM een mail van De Lijn met een nieuwe 

aflossingstabel, gedateerd op 24 mei 2019.  

Volgens de nieuwe aflossingstabel moet de provincie Antwerpen 6.000,00 EUR 

minder betalen aan De Lijn in vergelijking met de aflossingstabel uit 2007. 

De Lijn kon geen ondertekende aflossingstabel tijdig leveren, maar belooft die zo 

spoedig mogelijk te leveren. 

 

DREM stelt nu voor om de jaarlijkse betalingen voor kapitaal en intrest tot en met 

2043 goed te keuren volgens de nieuwe aflossingstabel. 

Geraamd budget intrest van 2019 tot 2043: 59.493,87 EUR 

Geraamd budget kapitaal van 2019 tot 2043: 154.210,11 EUR 

 

Hiervoor voorziet het departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit (DREM) de nodige 

budgetten in het meerjarenplan. 

 

Betaling in 2019 

 

Deze uitgaven kunnen verrekend worden op het budget 2019: 

- Aflossing kapitaal: 2019/28410000/19/0290 Andere aandelen: nog te 

storten bedragen, ramingsnummer 2019141259: 25.143,31 EUR; 

- Intrest: 2019/65020000/19/0290 Andere kosten van schulden, 

ramingsnummer 2019140079: 7.696,82 EUR. 

 

De bijlagen zijn digitaal raadpleegbaar. 
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De deputatie keurde dit verslag goed op 6 juni 2019.  

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de artikels 43 §2 5° en 57 §3 3° van het provinciedecreet;  

 

Overwegende dat de provincie in 1962 en 1964 verbintenissen heeft aangegaan om 

deelnemingen in de huidige Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn te nemen tot en 

met 2043; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

De provincieraad keurt de betalingen aan de Vlaamse Vervoersmaatschappij De 

Lijn, volgens de aflossingstabel Jaarkortingen De Lijn tot en met 2043, opgemaakt 

op 24 mei 2019, goed. 

 

 

VOORZITTER.- De heer Vandendriessche heeft het woord. 
 

De heer VANDENDRIESSCHE.- De goedkeuring wordt hier aan ons gevraagd voor 

bedragen die eigenlijk betaald moeten worden op basis van een historisch akkoord met 

De Lijn. Ik herinner mij uit de vorige legislatuur dat, als we vragen hadden over de werking 

van De Lijn, we moties moesten sturen. Een hele omweg, maar ondertussen wordt er wel 

rechtstreeks van ons voldoende gevraagd om mee financieel te participeren.  

Ik zou toch willen voorstellen om wat harder te wegen en proberen om rechtstreeks mee 

beslissingen te kunnen uitoefenen in de organen van De Lijn. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Sohier heeft het woord. 
 

De heer SOHIER.- De PVDA gaat zich onthouden op dit punt omdat de commissie 

aandeelhouder blijkt te zijn zonder spreekrecht. We zien dat De Lijn vandaag volgens ons 

een aantal verkeerde beslissingen neemt. Er staan heel veel files op de straten. Er zou 

meer openbaar vervoer moeten komen, en we zien dat er afslanking komt. Bussen worden 

afgeschaft, lijnen worden afgeschaft. Wij denken dat dit een verkeerde beslissing is, 

daarom gaan we ons onthouden. 
 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Verhaert heeft het woord. 
 

Mevrouw VERHAERT.- Wij keuren wel goed, maar net met de bedoeling om het 

spreekrecht dat je wel degelijk hebt toch wat luider te laten klinken. Als het vandaag niet 

gehoord wordt, dan moeten we de megafoon gebruiken. De politieke connecties zijn er, dus 

ik stel voor dat u die megafoon daar dan maar voor gebruikt. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Lemmens heeft het woord. 
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De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Ik zal het antwoord via de micro doen, de megafoon is 

hier niet voorradig. 

In elk geval, collega’s, ik heb het op de commissie ook al verteld, op de algemene 

vergadering hebben we inderdaad een paar keer zaken naar voor gebracht. Waar we 

natuurlijk veel beter ons verhaal kunnen doen is via de vervoersregio, en daar zijn onze 

mensen ook aanwezig. Daar proberen wij samen met alle vervoersmodi een aantal zaken in 

kaart te brengen. Ik denk dat het daar is dat we onze stem moeten verheffen. 
 

 

VOORZITTER.- Als er geen vragen meer zijn kunnen we overgaan tot de stemming van dit 

punt. 
 

De stemming kan starten. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

34 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

27 leden hebben ja gestemd; 

 7 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 27 stemmen ja, bij 7 onthoudingen. 
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2. Platteland, Europa en Flankerend Arbeids- en Onderwijsbeleid 

 

Nr. 2/1 van de agenda 

 

Instituut voor Tropische Geneeskunde. 

Aanduiding provinciale vertegenwoordiger Algemene Raad. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

In 2018 werd de Algemene Raad van het Instituut voor Tropische Geneeskunde 

opgericht. Volgens de statuten kan de provincie hiervoor één stemgerechtigd lid 

aanduiden. 

 

Uw raad wordt gevraagd één vertegenwoordiger van de Provincie Antwerpen in de 

Algemene Raad van Instituut voor Tropische Geneeskunde voor de periode 

2019 - 2024 aan te duiden. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 6 juni 2019. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

De provincieraad beslist onderstaande vertegenwoordiger van de Provincie 

Antwerpen in de Algemene Raad van het Instituut voor Tropische Geneeskunde 

voor de periode 2019 – 2024 aan te duiden: de heer Koen Dillen. 

 

 

VOORZITTER.- Dit is een geheime stemming. 
 

De stemming kan starten. 
 

Men gaat over tot de geheime stemming. 34 leden nemen eraan deel. Er zijn 

27 stemmen ja, bij 1 stem nee en 6 onthoudingen, zodat het voorstel is goedgekeurd. 
 

 

Nr. 2/2 van de agenda 

 

Wonen. Sociale Huisvesting. 

Vraag van Kleine Landeigendom Mechelen tot uittreding 

provinciebestuur uit de vennootschap. Beslissing. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

De Provincie Antwerpen bezit 127 aandelen met een nominatieve waarde van 

12,50 EUR elk in de sociale huisvestingmaatschappij Kleine Landeigendom 

Mechelen en Omstreken (KLEMO). 
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De sociale huisvestingsmaatschappij heeft de provincie gevraagd om vrijwillig uit de 

Algemene Vergadering te treden en in voorkomend geval, te beslissen om de 

aandelen terug in te laten kopen door de vennootschap zelf tegen de waarde van 

het volstorte deel. 

 

Voorgesteld wordt tot uittreding uit KLEMO cvba met onmiddellijke ingang. Het 

scheidingsdeel zal door KLEMO uitbetaald worden voor een bedrag van 393,53 EUR, 

of het volstort deel van de 127 aandelen. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 6 juni 2019. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op het verslag van de deputatie; 

 

Gelet op het provinciedecreet, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

De provincieraad besluit tot uittreding uit sociale huisvestingmaatschappij Kleine 

Landeigendom Mechelen en Omstreken (KLEMO) cvba met onmiddellijke ingang. 

 

 

VOORZITTER.- Als er geen vragen zijn kunnen we overgaan tot de stemming van dit punt. 
 

De stemming kan starten. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

34 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

33 leden hebben ja gestemd; 

 1 lid heeft zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 33 stemmen ja, bij 1 onthouding. 
 

 

Nr. 2/3 van de agenda 

 

Vzw 't Kader. Vraag om aanduiding provinciale vertegenwoordiging. 

Beslissing. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Op 10 februari 2010 werd vzw ’t KADER opgericht. ’t KADER omvat enerzijds de 

werking van Route 11 (psychosociaal revalidatiecentrum in Turnhout) en anderzijds 

‘t Kader (nieuw op te richten revalidatievoorziening voor personen met een ernstige 

verslaving in Geel). Het provinciebestuur was één van de medeoprichters. 

 

’t KADER vzw heeft het provinciebestuur de vraag gesteld of het de provinciale 

vertegenwoordiging in de volgende bestuursperiode wenst te bestendigen. 

 

De deputatie stelt voor om, gezien de afbouw van de persoonsgebonden 

bevoegdheden van de provincie, geen nieuwe provinciale vertegenwoordiging voor 

de periode 2019-2024 aan te duiden. 
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Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 6 juni 2019. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

De provincieraad besluit voor de periode 2019-2024 geen vertegenwoordiger van 

de Provincie Antwerpen in de Algemene Vergadering en Raad van Bestuur van 

’t Kader vzw aan te duiden. 

 

 

VOORZITTER.- Dit is een geheime stemming. 
 

De stemming kan starten. 
 

Men gaat over tot de geheime stemming. 34 leden nemen eraan deel. Er zijn 

30 stemmen ja, bij 1 stem nee en 3 onthoudingen, zodat het voorstel is goedgekeurd. 
 

 

Nr. 2/4 van de agenda 

 

APB WAR. Jaarrapport en jaarrekening 2018. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Artikel 236bis §2 van het provinciedecreet bepaalt dat de provincieraad advies 

uitbrengt bij de jaarrekening van het autonoom provinciebedrijf. Daarnaast werd in 

de beheersovereenkomst tussen de provincie Antwerpen en het APB de Warande 

opgenomen onder artikel 9 dat het APB een jaarrapport moet voorleggen. 

 

Het jaarrapport is een rapporteringdocument waarin verantwoording wordt afgelegd 

over wat het verzelfstandigd agentschap gedaan heeft het afgelopen jaar. Dit bevat 

minimaal een kwalitatief hoofdstuk, een kwantitatief hoofdstuk met de 

realisatiegraad van de indicatoren, een financieel hoofdstuk en een 

personeelshoofdstuk. 

 

Het geïllustreerd jaarverslag dat het jaarrapport bevat en het BBC-rapport met de 

jaarrekening zijn digitaal toegevoegd. Beiden werden door de raad van bestuur 

goedgekeurd in de vergadering van 15 mei 2019. 

 

De jaarrekening 2018 sluit af met een balanstotaal van 2.624.046,57 EUR en een 

te verwerken tekort van 150.531,43 EUR. Het resultaat op kasbasis bedroeg 

742.553,95 EUR. 

 

De raad van bestuur zal dit resultaat als volgt bestemmen: 150.531,43 EUR over te 

dragen tekort van het boekjaar te verrekenen met het gecumuleerde resultaat van 

de vorige boekjaren. 
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De verklaring van de bedrijfsrevisor met betrekking tot deze jaarrekening is 

afgelegd zonder voorbehoud. Het volledige verslag van de bedrijfsrevisor is 

toegevoegd aan het jaarrapport. 

 

Dit verslag is goedgekeurd in deputatiezitting van 6 juni 2019. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 236bis §2 van het provinciedecreet; 

 

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

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

centra voor maatschappelijk welzijn; 

 

Gelet op de goedkeuring van het jaarverslag 2018 en de jaarrekening 2018 door de 

raad van bestuur van het APB Cultuurhuis de Warande in respectievelijk de 

vergadering van 15 mei 2019; 

 

Gelet op artikel 9 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie 

Antwerpen en het APB; 

 

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

betreffende de jaarrekening; 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt het jaarrapport en de jaarrekening 2018 van het autonoom 

provinciebedrijf Cultuurhuis de Warande. 

 

Artikel 2: 

Kennis wordt genomen van de beslissing van de raad van bestuur om het resultaat 

als volgt te bestemmen: het tekort van 150.531,43 EUR te verrekenen met het 

gecumuleerde resultaat van de vorige boekjaren. 

 

Bijlagen: 

1. Jaarverslag en jaarrapport 2018 

2. BBC-rapport 2018 

3. Verslag bedrijfsrevisor 

 

 

VOORZITTER.- Als er geen vragen zijn kunnen we overgaan tot de stemming van dit punt. 
 

De stemming kan starten. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

34 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

29 leden hebben ja gestemd; 

 5 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 29 stemmen ja, bij 5 onthoudingen. 
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3. Vrije Tijd, Leefmilieu en Personeel 

 

Nr. 3/1 van de agenda 

 

Provinciale Groendomeinen Regio Kempen. 

Parkreglement Prinsenpark. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Het algemeen reglement voor de provinciale groendomeinen dateert van 

21 december 1979. Een vernieuwing van het reglement zodat dit kan inspelen op 

de huidige situatie en actuele problematieken drong zich op. 

Daarom werkten de Juridische dienst, het departement Vrije Tijd en de 

groendomeinen een nieuw reglement uit. Op basis van eenzelfde stramien wordt 

per domein een specifiek reglement uitgewerkt met verwijzingen naar de gemeente 

waar het domein gelegen is. Zo wordt de mogelijkheid gecreëerd om ook in de 

provinciale domeinen GAS-reglementen toe te passen. 

Op 22 februari 2018 werd het reglement voor het Vrijbroekpark goedgekeurd door 

de provincieraad; op 27 september 2018 het reglement voor De Averegten. 

 

In overleg met de Provinciale Groendomeinen regio Kempen (en ook de gemeente 

Retie - GAS-reglementering) werd voorgesteld reglement opgemaakt. Dit reglement 

vervangt alle voorgaande en is bindend voor elke recreant, dit is ieder die het 

Provinciaal Groendomein Prinsenpark betreedt. 

 

In dit reglement wordt de mogelijkheid voorzien de GAS-reglementering toe te 

passen. De bepalingen van de Algemene Bestuurlijke Politieverordening van de 

gemeente Retie zijn volledig van toepassing. Inbreuken op de bepalingen van het 

reglement kunnen o.a. door de bijzondere veldwachters, bevoegd voor het 

grondgebied van het Prinsenpark worden vastgesteld.  

 

Volgende elementen worden in het reglement opgenomen: 

 

 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN. 

 

Artikel 1. Toepassingsgebied 

Artikel 2. Bestemming van dit domein. 

Artikel 3. Openingsperiode van het Prinsenpark. 

Artikel 4. Toegankelijkheid van het Prinsenpark. 

Artikel 5. Aansprakelijkheid van de bezoekers. 

Artikel 6. Openbare orde in het Prinsenpark. 

Artikel 7. Weggebruikers en verkeer in het Prinsenpark. 

Artikel 8. Planten en dieren in Prinsenpark. 

Artikel 9. Sport en Spel in het Prinsenpark 

Artikel 10. Afval in het Prinsenpark 

Artikel 11. Klachten aan de directie 

 

 HOOFDSTUK 2. SANCTIES EN OPHEFFINGSBEPALINGEN 

 

Artikel 12. Vaststellingsbevoegdheid 

Artikel 13. Publicatie 

Artikel 14. Inwerkingtreding 

 

Het provinciaal Reglement Prinsenpark is digitaal bijgevoegd. 
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Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 23 mei 2019. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

De provincieraad keurt het Provinciaal reglement Provinciaal Groendomein 

Prinsenpark goed. 

 

 

VOORZITTER.- Als er geen vragen zijn kunnen we overgaan tot de stemming van dit punt. 
 

De stemming kan starten. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

34 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

33 leden hebben ja gestemd; 

 1 lid heeft zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 33 stemmen ja, bij 1 onthouding. 
 

 

Nr. 3/2 van de agenda 

 

Provinciaal Recreatiedomein De Schorre. 

Provinciale borgstelling aan Braxgata Invest cvba. 

Kennisname problematiek. Goedkeuring voorgestelde oplossing. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Historiek 

 

Via provincieraadsbesluit d.d. 23 april 2015 stelde de provincie Antwerpen zich borg 

voor de kredietovereenkomst ten bedrage van 5.500.000 EUR die aangegaan werd 

tussen Braxgata Invest cvba en AG Insurance NV. Deze kredietovereenkomst werd 

onder andere aangegaan voor de realisatie van topsportinfrastructuur (sporthal) 

voor basketbal en hockey op de terreinen van Provinciaal Recreatiedomein De 

Schorre. 

 

Braxgata Invest cvba is een van de rechtspersonen die verbonden is aan 

hockeyclub Braxgata. De financiële situatie van deze club is zeer slecht. De 

bestuurders van Braxgata kaartten de financiële moeilijkheden van de verschillende 

ondernemingen die met de club verbonden zijn aan bij zowel de gemeente Boom 

als de provincie Antwerpen, waarbij een dringende vraag om bijkomende 

ondersteuning gesteld werd. Om een inschatting te kunnen maken van de financiële 

risico’s voor de provincie werd de financiële situatie van de verschillende 

ondernemingen van Braxgata in detail opgevraagd en geanalyseerd. 
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Hockeyclub Braxgata bestaat uit de volgende rechtspersonen: Braxgata Invest cvba 

(Invest), Braxgata Hockeyclub vzw (vzw), Braxgata Sport –en Congrescentrum 

cvba (BSCC). Na analyse bleek dat de algemene financiële toestand van de club 

zeer slecht is, in die mate dat de kans zeer groot is dat Braxgata haar 

betalingsverplichtingen bij AG Insurance in de toekomst niet zou kunnen nakomen 

waardoor de provinciale waarborg zou aangesproken worden. Aangezien de 

provincie borg staat voor een bedrag van 5.500.000 EUR houdt dit een groot 

financieel risico in. Om de financiële schade voor de provincie zo veel mogelijk te 

beperken werd, in samenspraak met de gemeente Boom, een voorstel van 

oplossing uitgewerkt.  

 

Vooraf dient vermeld dat de gemeente Boom via gemeenteraadsbesluit van 

28 maart 2019 onder verschillende voorwaarden een renteloze lening van 

500.000 EUR toestond aan Braxgata Invest cvba zodat de vennootschap haar 

meest dringende schulden zou kunnen afbetalen. Een van de opgelegde 

voorwaarden was dat er geen uitbetaling kon komen zonder duurzaam akkoord 

tussen de provincie Antwerpen, Braxgata Invest cvba, de gemeente Boom en 

AG Insurance m.b.t. financiering en exploitatie van de site en bijhorende 

infrastructuur. De gemeente Boom betaalt jaarlijks 50.000 EUR TBS (huur) aan 

Braxgata Invest cvba voor het gebruik van de sporthal. In een overeenkomst 

tussen de gemeente en Braxgata wordt opgenomen dat Braxgata de renteloze 

lening terugbetaalt door gedurende 10 jaar geen huur (TBS) te vragen aan de 

gemeente Boom voor gebruik van de sporthal. 

 

Daarnaast dient vermeld dat de provincie een onafhankelijke schatting liet 

uitvoeren van het vastgoed van Braxgata. In het ontvangen schattingsverslag 

wordt de infrastructuur van Braxgata gewaardeerd op een totale gebouwwaarde 

van 7.260.000 EUR, inclusief de terreinverbeteringen. Dit is enkel de waarde van 

het ‘opstal’ (gebouwen, sportvelden, randinfrastructuur); de grond is reeds 

eigendom van de provincie.  

De marktwaarde van de infrastructuur van Braxgata bedraagt 4.120.000 EUR. De 

marktwaarde houdt o.a. rekening met de lopende contracten en de erfpacht en is in 

theorie de prijs die Braxgata zou kunnen verkrijgen bij een verkoop.  

 

Voorgestelde oplossing – algemeen principe 

 

Indien Braxgata Invest cvba haar betalingsverplichting aan AG Insurance niet zou 

kunnen voldoen, wordt de provinciale waarborg aangesproken. Zoals hierboven 

geschetst betekent dit een reëel financieel risico voor de provincie Antwerpen. 

Daarnaast is het zo dat hockeyclub Braxgata bestaat uit meer dan 1.300 leden, 

waaronder heel wat jeugdspelers.  

 

In samenspraak met de gemeente Boom en hockeyclub Braxgata werd door de 

provincie gezocht naar een oplossing waarbij de sportieve toekomst van deze leden 

veilig gesteld kon worden én waarbij de financiële schade voor de provincie zo veel 

mogelijk beperkt zou worden. Dit resulteerde in een onderhandelde oplossing 

waarbij er een inspanning gevraagd werd van alle partners. Hieronder vindt u kort 

samengevat de algemene principes van de voorgestelde oplossing in volgorde van 

uitvoering:  

- De gemeente Boom betaalt de reeds goedgekeurde renteloze lening van 

500.000 EUR uit aan Braxgata Invest cvba zodat de club haar meest 

dringende schulden kan aflossen en een faillissement wordt vermeden. 
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- De provincie Antwerpen neemt de lening over die Braxgata Invest aanging 

bij AG Insurance, inclusief de voorziene afbetaling van juni.  

- De erfpacht met Braxgata Invest wordt in onderling overleg verbroken 

waardoor de provincie eigenaar wordt van alle infrastructuur van Braxgata 

Invest cvba: clubgebouw, sporthal, velden en aanhorigheden.  

- De provincie geeft de sporthal in erfpacht aan de gemeente Boom tegen een 

eenmalig te betalen overnamebedrag van 2.200.000 EUR en een jaarlijkse 

canon van 1 EUR. Het beheer en onderhoud van de sporthal is vanaf dan 

voor rekening van de gemeente Boom.  

- De provincie herfinanciert de lening van AG Insurance, al dan niet via een 

andere kredietverstrekker, tegen voordeligere voorwaarden. De ontvangst 

van 2.200.000 EUR voor het gebruik van de sporthal, kan hierbij in rekening 

worden gebracht.  

- De provincie geeft het clubgebouw en velden in beheer aan hockeyclub 

Braxgata tegen een jaarlijks te betalen vergoeding. Braxgata staat eveneens 

in voor al het onderhoud. Deze vergoeding bedraagt 100.000 EUR/jaar vanaf 

2021 en is jaarlijks indexeerbaar. Dit bedrag houdt rekening met de 

openstaande schulden van de club en met een besparingsscenario dat door 

de club moet uitgevoerd worden.  

 

Overname vastgoed – verbreking erfpacht 

 

In de voorgestelde oplossing wordt de huidige erfpacht met Braxgata Invest cvba in 

onderling overleg verbroken. Op die manier wordt de provincie van rechtswege 

eigenaar van de infrastructuur die de club op de gronden heeft opgericht. Het gaat 

om de nieuwe sporthal, het clubgebouw, de verschillende velden en aanhorigheden. 

Het verbreken van de erfpacht is belangrijk opdat de provincie in ruil voor het 

overnemen van de lening eigenaar zou worden van de infrastructuur van de club. 

Indien de erfpacht niet verbroken zou worden, zou de club eigenaar blijven, ook 

indien de provinciale waarborg zou worden aangesproken.  

 

Indien de provincie eigenaar wordt, geldt de geschatte gebouwwaarde van het 

vastgoed van 7.260.000 EUR. In de voorgestelde oplossing verwerft de provincie dit 

vastgoed voor het openstaande kapitaalbedrag van de lening die Braxgata Invest 

cvba aanging bij AG Insurance. Het openstaande kapitaalbedrag bedraagt 

momenteel 5.484.210 EUR.  

 

Nieuwe erfpacht AGB Boom Plus 

 

Het is niet de intentie van het provinciebestuur om nieuwe sportinfrastructuur in 

beheer te nemen. Voorgesteld wordt de sporthal in beheer te geven aan de 

gemeente Boom via een erfpacht en de overige sportinfrastructuur en het clubhuis 

in beheer te geven aan hockeyclub Braxgata.  

 

Voor de overname van de sporthal werd met de gemeente Boom overeengekomen 

dat er een eenmalige canon zal betaald worden van 2.200.000 EUR en daarbovenop 

een jaarlijkse forfaitaire vergoeding van 1 EUR.  

 

De nieuwe erfpacht wordt aangegaan met het AGB Boom Plus. Het voorwerp van de 

erfpacht is een deel van een perceel grond met daarop de sporthal, waarbij de 

grens van het erfpachtrecht op de contouren van het gebouw gelegd wordt. 

Voorgesteld wordt de erfpacht toe te staan voor een duurtijd van 60 jaar.  
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Bij de bestemming van het goed werd opgenomen dat de in erfpacht gegeven 

percelen deel uitmaken van het provinciaal domein “De Schorre”. Ze mogen 

bijgevolg enkel gebruikt worden voor recreatieve doeleinden, meer bepaald als 

sportinfrastructuur en alle aanhorigheden die nodig zijn voor de ontwikkeling als 

multifunctioneel sportcentrum. 

 

De volledige erfpachtovereenkomst vindt u als bijlage.  

 

Overeenkomst Braxgata – beheer sportinfrastructuur en clubhuis  

 

In de voorgestelde oplossing is voorzien dat het clubgebouw, de velden en 

aanhorigheden in beheer zullen gegeven worden aan hockeyclub Braxgata. Het is 

de bedoeling dat zowel het beheer, als al het onderhoud voor rekening zou komen 

van de club. In ruil zou Braxgata vanaf 2021 een jaarlijkse vergoeding betalen van 

100.000 EUR. Dit bedrag is berekend op basis van het uitgangspunt dat de club na 

de overname in staat moet zijn om te overleven en haar schulden verder af te 

betalen, mits het doorvoeren van een door de club voorgesteld 

saneringsprogramma. Dit saneringsprogramma houdt onder andere in dat er 

wezenlijk bespaard zal worden op het topsportprogramma van de club.  

 

Op dit moment is nog niet bekend onder welke juridische vorm een overeenkomst 

met Braxgata opgemaakt zal worden voor het beheer van de infrastructuur. 

 

Financieel  

 

In de voorgestelde oplossing worden de volgende financiële transacties uitgevoerd 

door de provincie:  

 

1. Overname lening 

- De provincie neemt de lening bij AG Insurance over van Braxgata. Er 

werd door Braxgata een kapitaalbedrag van 5.500.000 EUR geleend 

waarop een totaalbedrag van 2.718.999 EUR aan intresten betaald moet 

worden. Dit geeft een totaal te betalen bedrag van 8.219.010 EUR, 

waarvan het saldo momenteel nog 8.052.797 EUR bedraagt. Het 

openstaand kapitaalbedrag is 5.484.210 EUR. 

- Volgens de afbetalingstabel diende Braxgata Invest cvba dit jaar 

volgende bedragen te betalen aan AG Insurance:  

o   06/2019: 87.890,77 EUR 

o   12/2019: 87.890,78 EUR 

- De voorziene afbetaling van 1 juni 2019 zal al overgenomen worden 

door de provincie Antwerpen. 

 

2. Ontvangst van 2.200.000 EUR van de gemeente Boom als eenmalige canon 

voor de nieuwe erfpacht voor de sporthal. 

 

3. De provincie herfinanciert de lening van AG Insurance, al dan niet via een 

andere kredietverstrekker, tegen voordeligere voorwaarden. De ontvangst 

van 2.200.000 EUR voor het gebruik van de sporthal, kan hierbij in rekening 

gebracht worden.  

 

4. Jaarlijkse ontvangst van 100.000 EUR van Braxgata hockeyclub vanaf 2021 

en 1 EUR van het AGB Boom Plus.  
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Conclusie  

 

De provincie Antwerpen staat borg voor een lening van 5.500.000 EUR die Braxgata 

Invest cvba aanging bij AG Insurance voor de realisatie van nieuwe infrastructuur 

en de herfinanciering van bestaande infrastructuur. Door de precaire financiële 

situatie waarin de club terecht gekomen is er een reële kans dat deze borg 

aangesproken zal worden wat een financieel risico voor de provincie inhoudt.  

 

In overleg tussen de provincie Antwerpen, de gemeente Boom en hockeyclub 

Braxgata werd een oplossing uitgewerkt met als doel de toekomst van de club en 

de meer dan 1.300 leden veiligstellen en de financiële schade voor de provincie zo 

veel mogelijk beperken. Voor de provincie Antwerpen bestaat deze oplossing uit de 

volgende stappen:  

- Overnemen van de bestaande lening van Braxgata Invest cvba, incl. de 

periodieke betaling van juni.  

- Verbreken van de erfpacht met Braxgata Invest cvba zodat de provincie 

Antwerpen eigenaar wordt van alle infrastructuur.  

- In erfpacht geven van een gedeelte van deze infrastructuur, nl. de sporthal, 

aan de gemeente Boom tegen een eenmalige canon van 2.200.000 EUR en 

een jaarlijkse canon van 1 EUR.  

- In beheer geven van de overige infrastructuur aan hockeyclub Braxgata 

tegen een vergoeding van 100.000 EUR/jaar vanaf 2021.  

 

Deze regeling valt voor de provincie Antwerpen veel gunstiger uit dan wanneer er 

geen akkoord zou zijn met de gemeente Boom en hockeyclub Braxgata en de 

provinciale waarborg zou aangesproken worden. Door dit akkoord kunnen de 

leninglasten immers verminderd worden met 2.200.000 EUR en wordt de provincie 

meteen eigenaar van de gebouwen en infrastructuur.  

 

Volgende bijlagen zijn digitaal beschikbaar: 

- Schattingsverslag 

- Ontwerpakte erfpacht 

- Plan bij erfpacht  

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 13 juni 2019. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op het provincieraadsbesluit van 23 april 2015 waarbij een provinciale 

waarborg werd verleend aan c.v.b.a. Braxgata Invest voor de realisatie van nieuwe 

topsportinfrastructuur; 

 

Gelet op de erfpachtovereenkomsten afgesloten met c.v.b.a. Braxgata Invest met 

betrekking tot terreinen in het Provinciaal Recreatiedomein De Schorre;  

 

Overwegende dat na financiële analyse blijkt dat er een reëel risico is dat c.v.b.a. 

Braxgata Invest haar verplichtingen aan de kredietverlener niet zal kunnen 

voldoen; 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 
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BESLUIT: 

Artikel 1:  

De provincieraad stemt ermee in dat de provincie Antwerpen de bestaande lening 

van Braxgata Invest c.v.b.a. waarvoor de provincie Antwerpen borg staat 

overneemt, inclusief de periodieke betaling van juni 2019. De deputatie en de 

financieel beheerder worden gemachtigd om over te gaan tot herfinanciering van 

deze lening, al dan niet via een andere kredietverstrekker.  

 

Artikel 2: 

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

provincieraad van Antwerpen machtiging om, als tegenprestatie voor de overname 

van de lening zoals vermeld in artikel 1, alle bestaande erfpachten tussen provincie 

Antwerpen en Braxgata Invest in onderling akkoord te beëindigen waardoor de 

provincie Antwerpen volle eigenaar wordt van de volledige infrastructuur die 

Braxgata gedurende de looptijd van de erfpacht heeft gerealiseerd. 

 

Artikel 3: 

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

provincieraad van Antwerpen machtiging om, na de erfpachtbeëindiging met 

Braxgata Invest zoals vermeld in artikel 2, over te gaan tot inerfpachtgeving van 

een stuk grond met sporthal, ten kadaster gekend als Boom, 2e afdeling, sectie C, 

delen van nummers 402T en 406B4 en sectie D, delen van nummers 215S en 215P, 

zoals afgebeeld als “lot 1” op het opmetingsplan van landmeter-expert Glenn 

Bertels dd. 31 mei 2019. 

 

De provincieraad hecht goedkeuring aan voorgebracht ontwerp van 

erfpachtovereenkomst. 

 

Beslist wordt aan de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie 

ontslag van ambtshalve inschrijving te verlenen bij de overschrijving van de akte. 

 

 

VOORZITTER.- De heer De Haes heeft het woord. 
 

De heer DE HAES, gedeputeerde.- Voorzitter, 
 

Dit is volgens mij een vrij complex stuk en ik zou graag een poging willen doen om het 

ambtenarees een beetje te vertalen in een schematische toelichting. 

Waar gaat het hierover? De club Braxgata heeft sinds 2002 een erfpachtovereenkomst 

met de provincie. Het gaat over de domeinen, en nadien ook de gebouwen die ze hebben in 

het provinciaal domein De Schorre. In 2015 is daar een vervolg aan gebreid met betrekking 

tot het bouwen van een topsporthal. In het kader van die operatie is de erfpacht 

vernieuwd, een PPS-samenwerking, en heeft de provincie de erfpacht gegeven aan de club 

die het gebouw gezet heeft, en daarvoor gaan we niet wenen. 
 

Wat is er ondertussen allemaal gebeurd? Ik ga proberen er kort door te gaan. 

Bij die bouw zijn er ook meerkosten ontstaan. De overdracht bleek via activa te moeten 

gaan in plaats van via passiva, zodanig dat er ook kadasterkosten moesten betaald worden. 

Dat had tot gevolg dat de club met een heel slechte financiële start aan dat proces 

begonnen is. Inmiddels heeft die club wel een enorme boost gekregen met tot 1.300 leden 

en is het een topploeg. Maar daar moeten we bij zeggen: met de kosten van dien. 
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Ondertussen zijn we in het verhaal in 2018. Dan is er een eerste melding gekomen vanuit 

de club dat er liquiditeitsproblemen waren en ze problemen hadden om de eerste 

dwingende schijven van die lening af te betalen. Ze hebben bij ons aangeklopt en bij de 

financierende bank, AG Insurance. Die bank was bereid om die lening wat te spreiden en de 

beginaflossingen wat milder te maken. Volgens de informatie die zij toen ter beschikking 

stelden was dat voldoende om de dringende en dwingende financiële problematieken af te 

wenden, quod non. 

Eind 2018, begin 2019 hebben ze terug aan onze bel getrokken en is er een eerste keer 

een vraag gekomen van de club waarbij ze zowel aan ons als aan Boom de vraag stelden om 

subsidies te kunnen krijgen. Subsidies waarbij wij van meet af aan gezegd hebben dat dit 

geen optie was want wij zijn niet bevoegd voor sport. We moeten natuurlijk wel de nuance 

maken dat heel het verhaal een oorsprong heeft van in de tijd dat er nog wel een 

bevoegdheid sport was, en anderzijds speelt het zich ook af in een provinciaal domein. 

Intussen zijn we niet meer bevoegd voor sport, maar dat wil niet zeggen dat wij niet 

bezorgd zijn om wat er met die club gebeurt. 
 

Wij hebben hen aangehoord, maar hebben nee gezegd op hun vragen. Dan is er een proces 

op gang gekomen waarbij ze opnieuw naar ons zijn gekomen, en op een bepaald moment 

hebben wij dan gevraagd om te laten zien hoe groot hun probleem was. Dat is geen 

gemakkelijke bevalling geweest, want het heeft wel wat voeten in de aarde gehad vooraleer 

wij het kluwen ontward hadden. Er zijn 3 organisaties: de vzw die het sportieve luik 

beheert, de Invest die de infrastructuur beheert en de nv die verhuring doet van het 

congres- en sportgebouw. 

Zij zijn ook met Boom gaan praten, maar in eerste instantie onafhankelijk, bilateraal de 

club met Boom, en bij ons komen aanbellen. Wij hebben natuurlijk niet geaarzeld om te 

zeggen: in dat spel gaan we niet mee, als er iets gebeurt moet het integraal bekeken 

worden met alle betrokken partijen. Inderdaad, Boom had zich al geëngageerd in een 

beslissing van eind maart om een bepaald bedrag, zijnde 500.000 EUR, als prefinanciering 

te geven en dat zou dan afbetaald worden. U moet weten dat Boom op dit moment al 

50.000 EUR per jaar betaalt als huur voor de infrastructuur, en zij waren bereid 

500.000 EUR te geven en dat te laten afkorten door 10 keer geen huur te betalen. 

Die princiepsbeslissing van Boom was ook wel conditioneel gesteld, want op dat moment 

hebben zij ook aan de handrem getrokken en gezegd dat als zij iets deden het in zijn 

geheel moest bekeken worden. Dat is ook de reden waarom wij als provincie genoemd zijn 

in het collegebesluit van destijds. 
 

Op 2 mei is de club hier met een voorstel gekomen dat wij op geen enkele manier konden 

aanvaarden. Wij hebben hen er ook op gewezen dat het een redelijk voorstel moest zijn 

waar wij ons konden in vinden en het moest een oplossing bieden. Op 9 mei is er vanuit onze 

diensten, nadat alles heel grondig bekeken was, een tegenvoorstel geformuleerd. Het was 

geen verhaal om vrolijk van te worden, maar wel een verhaal van 1.300 leden in een club die 

in een financiële wurggreep zit. 
 

Het voorstel gaat ervan uit dat we weten dat de club met grote financiële problemen te 

kampen heeft. Ze hebben de aanleg van de infrastructuur gedaan, maar de leninglasten en 

verplichtingen die daaraan vasthangen brengen hen in moeilijkheden. We zijn dan gaan 

kijken wat het risico is, want er zit natuurlijk een risico in zo’n situatie voor de club zelf. 
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Als er een faillissement dreigt staan er 1.300 leden op straat, waarvan een heel groot deel 

jeugd is. Voor de gemeente Boom zou het ook een risico zijn: de onzekerheid voor hun 

lokale sporters van de club zelf, maar ook van de andere sportclubs die er hun activiteiten 

hebben, en zelfs voor de activiteiten van de gemeentelijke sportdienst. Voor ons, als 

provincie Antwerpen, is het eerste risico dat we met een infrastructuur zitten die zich in 

het provinciaal domein bevindt. Moest er een faillissement komen zou de werking van dat 

domein in het gedrang komen. Bovendien stonden wij als provincie borg voor een lening. 
 

Dan is er vanuit onze kant een voorstel gekomen aan de club met inbegrip van een totaal 

verhaal met Boom erbij. In essentie gaat het over een vastgoed–financiële transactie. Het 

gaat niet over een sportieve transactie. Maar het is wel ingegeven vanuit onze bezorgdheid 

omwille van het domein en de mensen die zich daar bevinden. 
 

Waar draait het nu om? De provincie is eigenaar van de gronden en heeft destijds de 

erfpacht in ruil voor een canon gegeven aan de club. Die infrastructuur nemen we in een 

eerste fase terug over en geven we in een tweede fase ten dele in erfpacht aan Boom, en 

ten dele in huur aan de club. 

Wat betekent dit nu concreet. De provincie Antwerpen neemt de lening die de club aanging 

bij AG Insurance voor de financiering van de structuur over. Maar in ruil wordt die 

erfpacht met Braxgata in onderling overleg opgezegd, waardoor wij opnieuw eigenaar 

worden van de infrastructuur van de club. We geven de sporthal dus in erfpacht aan de 

gemeente Boom, en Boom betaalt ons daar een directe canon van 2,2 miljoen voor, met een 

jaarlijkse erfpachtvergoeding van slechts 1 EUR, zodanig dat de financiering naar voor 

getrokken wordt. 

De provincie geeft dan de sportvelden en het clubgebouw in beheer aan Braxgata. 

Daarover is er een princiepsakkoord. Dat zal met een huurovereenkomst gaan, maar dit 

moet nog verder uitgewerkt worden. 

Dat is wat wij doen. De tweede partij, de gemeente Boom, neemt dus de sporthal in 

erfpacht en gaat die ook exploiteren. Net zoals ze al gedaan hebben geven ze dan 

500.000 EUR aan cvba Braxgata Invest, die dat dan afkorten. En ze betalen aan de 

provincie 2,2 miljoen EUR.  

De hockeyclub zelf verliest de erfpacht, want die wordt in onderling overleg opgezegd. De 

club is dan geen eigenaar meer van de infrastructuur, maar neemt de sportvelden en het 

clubgebouw in beheer voor een jaarlijks huurbedrag.  

De club, en dat is wel niet onbelangrijk, engageert zich om haar werking te optimaliseren, 

en dat gaat met een dwingend besparingsscenario. 
 

Ik begrijp dat dit geen eenvoudige constructie is, maar ze is ingegeven vanuit de 

bezorgdheid tot het overleven van de sportieve activiteiten van al die kinderen en 

volwassenen die daar bezig zijn, en voor het domein waarin het zich bevindt. Zoals u weet 

nemen wij ook in andere domeinen waar zich sport bevindt onze verantwoordelijkheid nog.  

Soms, en daar wil ik mee afsluiten, heb je post meer inzichten dan ex ante. Maar nu is het 

dit voorstel dat voorligt, en ik ben graag bereid tot antwoorden op verdere vragen. 
 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Bakelants heeft het woord. 
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Mevrouw BAKELANTS.- Dank u wel alvast voor de toelichting. 

Het is dus de provincie die zich in 2012 heeft borg gesteld voor een bedrag van 

5.500.000 EUR. De constructie die nu wordt voorgesteld is eigenlijk een oplossing om het 

financieel risico van de provincie te minimaliseren en het voortbestaan van de Braxgata 

hockeyclub te vrijwaren. 
 

Ik heb bij dit dossier toch heel wat vragen en onduidelijkheden. 

1. Onder welke omstandigheden en onder welke voorwaarden werd in 2015 de borgstelling 

voor een bedrag van 5.500.000 EUR verleend? Zijn deze voorwaarden door de partijen 

nageleefd en is hierover voldoende controle gevoerd door de provincie? Was in 2015 de 

financiële toestand van Braxgata al precair? Is toen een herstelplan opgesteld? 

2. Met welke rechtspersoon van Braxgata wordt de beheersovereenkomst afgesloten? Wat 

zal de exacte inhoud hiervan zijn? Aan wie komen de inkomsten vanwege derden, zoals 

bijvoorbeeld Tomorrowland, toe voor het gebruik van de infrastructuur? 

3. Is de sporthal opgeleverd? Ik heb begrepen dat er heel wat claims zijn van aannemers. 

Wat zijn de issues met de aannemers? Als we dat gebouw overnemen, hoe verloopt dat 

dan? Blijft de vennootschap dan bestaan? 

4. U weet waarschijnlijk dat dit dossier bij verschillende andere hockeyclubs zeer gevoelig 

ligt omdat zij ook accommodatie nodig hebben. Men kan zich de vraag stellen of wij als 

provincie een topsportclub, die slecht beleid voert, dienen te redden. Hoever kunnen wij 

gaan met overheidssteun aan één Antwerpse club ten opzichte van andere clubs? 

5. Moet de provincie nog zo’n groot engagement nemen aangezien sport geen provinciale 

bevoegdheid meer is? En kunnen we dan ook niet concluderen dat het als provincie toch 

heel gevaarlijk is om zo’n borgstelling te ondertekenen? 

6. Hoe zal de provincie, ingeval van goedkeuring van de voorgestelde constructie, de 

opgelegde voorwaarden in verband met het besparingsscenario opgelegd aan Braxgata 

beoordelen en laten respecteren? Wordt er een onafhankelijke accountant benoemd in de 

schoot van de hockeyclub? 

Men stelt dat Braxgata vanaf 2012 jaarlijks 100.000 EUR gaat betalen. Is daar een 

garantie voor? En welke stok hebben we achter de deur? 
 

 

VOORZITTER.- De heer Vandendriessche heeft het woord. 
 

De heer VANDENDRIESSCHE.- We hebben dit dossier natuurlijk al uitgebreid besproken 

op de commissie, waarbij ook al bleek uit de reactie van mevrouw Verhaert dat de club 

blijkbaar in het verleden al niet de beste reputatie had op dit vlak.  

Wij sluiten ons ook aan bij de vragen die de open vld fractie stelt, vooral bij de laatste 

vraag in verband met die 100.000 EUR per jaar. Dat zien wij eerlijk gezegd echt niet goed 

komen. Wat gaan wij daartegenover stellen als stok achter de deur? Ik zou willen 

voorstellen, vanaf het moment dat duidelijk wordt dat ze niet kunnen betalen, dat wij 

onmiddellijk reageren en zeggen: hier eindigt het verhaal nu definitief. Want dit lijkt nu 

toch echt ‘à la tête du client’ een club in leven houden. Het zijn kosten op het sterfhuis 

vrees ik. 
 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Verhaert heeft het woord. 
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Mevrouw VERHAERT.- We zitten nu in een heel moeilijk positie. Je kan bijna niet anders 

dan iets doen, omdat je er anders aanhangt voor die 5,5 miljoen. Er is weinig alternatief. 

Maar, collega De Haes, u vergeet er wel bij te vertellen dat er jaren geleden al heel dure 

eden zijn gezworen door de bestuurders van die club. Heel dure eden die erop neerkwamen 

dat zij, mits nog wat extra hulp vanuit de provincie, het nodige geld zouden gaan ophalen 

bij hun kapitaalkrachtige achterban: ouders, grootouders van de hockeyspelers. Dat ging 

absoluut gebeuren. Ze waren er rotsvast van overtuigd dat het ging lukken. Het was maar 

een vraag, en het geld zou er liggen. Wat bleek, natuurlijk, nee dat geld lag er niet. Die 

zogenaamde sponsoren waren in geen velden te bespeuren. 

Dus ik sluit mij aan bij de 2 collega’s. Ik heb erg weinig vertrouwen in het verder kunnen 

qua beheer van die club. Ik heb weinig vertrouwen in het kunnen van die club wat betreft 

verder betalen van die huur. En, zo hoorde ik collega De Haes eerder deze week toch 

zeggen, er zijn nog altijd geen harde hockeygaranties voor dat ze hun verplichtingen zullen 

nakomen. 

Dus ook onze vraag is: wat gaan we doen als ze nog maar eens niet doen wat ze beloven te 

gaan doen? 
 

 

VOORZITTER.- De heer De Haes heeft het woord. 
 

De heer DE HAES, gedeputeerde.- Mevrouw Bakelants, het waren wel heel wat vragen 

waaronder een heleboel technische vragen. 

Wat betreft de startdatum, dat was 2015 en niet 2012 zoals u eerst refereerde.  

Was het toen al precair? Daar kan ik nu niet over oordelen. Toen was er geen herstelplan. 

Toen was er de vzw die de club beheerde. De kwestie zoals ze zich nu voordoet deed zich 

toen niet voor, want de kwestie zoals ze nu ontstaan is heeft te maken met de meerkosten 

van de bouw en de registratierechten, omdat er geen overdracht van passiva was, dan wel 

van activa. Dat heeft hun een heel slechte startpositie gegeven nadat het plan beklonken 

was. 
 

Zitten er nog claims op het gebouw? Als wij het gebouw overnemen, nemen wij dat over 

zoals het is want wij worden daar volle eigenaar van.  

Zijn er nog issues met betrekking tot het voortbestaan van de vennootschappen? Dat is 

niet ons probleem, want wij worden eigenaar in volle eigendom van de grond. Dus wat er 

met de vennootschap gebeurt maakt niet uit. Ik wens ze veel geluk, maar ik weet niet wat 

ermee zal gebeuren. 
 

Wat uw vraag betreft of andere hockeyclubs er problemen mee hebben kan ik het volgende 

zeggen. Het omgekeerde is ook het argument dat wij hier altijd hebben moeten krijgen van 

hockeyclub Braxgata: “Kijk eens wat de overheid doet voor andere clubs.” Wij hebben daar 

altijd op geantwoord dat dit niet ons probleem is. Maar evengoed zal dat een antwoord zijn 

dat blijft nazinderen, in die zin dat andere hockeyclubs die ontevreden zouden zijn met 

wat wij doen voor deze hockeyclub het verkeerd inschatten. Want wij doen dat voor de 

spelers van die club, niet voor de club, en wij doen dat om ons eigen patrimonium veilig te 

stellen. 
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Is het een groot engagement geweest met de gevaarlijke borgstelling? Elke borgstelling 

heeft risico’s, dat is een eerste vaststelling. En ten tweede, ook de bank heeft de lening 

destijds beoordeeld en toegestaan. Wat betreft de kristallen bol, zoals ik het gisteren op 

de commissie ook genoemd heb, voor de langdurige engagementen die we zouden moeten 

hebben van de club met betrekking tot het betalen van de huur, wel die hebben we niet. 

Maar we zullen alles in het werk stellen om daar van heel nabij op te zitten. Het voordeel 

van de huurovereenkomst is dat ze veel flexibeler is dan de erfpacht, en dan antwoord ik 

ook al voor een stuk op de vragen van de andere collega’s, omdat we als het slecht loopt er 

sneller een oplossing kunnen aan breien. We kunnen sneller, bijvoorbeeld met een nieuwe 

club, met dezelfde leden, een overeenkomst maken. 
 

De vraag die Diederik Vandendriessche stelde of de club in het verleden al een slechte 

reputatie had sluit aan bij de vraag van mevrouw Verhaert, waar de club in het verleden al 

heel dure eden heeft gezworen. Aan mij hebben ze die eden nooit gezworen. Toen zat ik er 

niet bij. Maar ik denk dat we 2015 en 2018 uit mekaar moeten trekken. 2015 is het 

startverhaal geweest, in 2018 zijn we te weten gekomen dat er financiële problemen waren 

wanneer ze hun eerste afbetaling niet konden doen. Voor 2015 hadden ze die afbetalingen 

niet en was dat ook natuurlijk nog geen probleem. 

Wat mijn geloof in hen betreft - en dan spreek ik voor mezelf, aan mij hebben die mensen 

geen dure eden gezworen - zal ik niet zeggen dat ik ze nu blind vertrouw, integendeel. 

We zullen alles in het werk stellen, en dat is het engagement dat wij daarin nemen, om de 

risico’s voor onze provincie zo klein mogelijk te maken. Maar zoals u zelf stelt, mevrouw 

Verhaert, is er eigenlijk geen alternatief. Het alternatief zou zijn dat we club failliet laten 

gaan en dat de sportieve activiteiten ineenstuiken, en dat we daar zitten met een gebouw 

waar misschien nog een erfpacht op zit, misschien een club die niet functioneert maar waar 

we niet meer aankunnen. Op dit moment, als we deze constructie opzetten, redden wij het 

sportieve gebeuren en brengen we in veiligheid wat er in veiligheid te brengen is voor de 

provincie. Maar zoals ik in het begin zei is het geen verhaal om vrolijk van te worden. En ik 

geef u daar allen gelijk in, het moet ons des te meer aanmoedigen om toch nog nauwer te 

gaan kijken wat die clubs doen. 
 

Tot slot denk ik dat we er vooral moeten naar kijken dat we niet meer bevoegd zijn, maar 

we nog wel bezorgd zijn. Die bezorgdheid wil ik nu met u delen om te zorgen dat het daar 

kan verdergaan. Daarom vraag ik om deze constructie toch te willen goedkeuren. 
 

 

VOORZITTER.- Als er geen vragen meer zijn kunnen we overgaan tot de stemming van dit 

punt. 
 

De stemming kan starten. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

34 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

25 leden hebben ja gestemd; 

 9 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 25 stemmen ja, bij 9 onthoudingen. 
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Nr. 3/3 van de agenda 

 

EVAP Arboretum Kalmthout vzw. 

Jaarrapport en jaarrekening 2018. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Met het EVAP Arboretum Kalmthout vzw werd een samenwerkingsovereenkomst 

afgesloten waarin onder artikel 9 werd vastgelegd dat het EVAP een jaarrapport 

moet voorleggen aan de provincieraad. 

 

Het jaarrapport is een rapporteringdocument waarin verantwoording wordt afgelegd 

over wat het verzelfstandigd agentschap gedaan heeft het afgelopen jaar. Dit bevat 

minimaal een kwalitatief hoofdstuk, een kwantitatief hoofdstuk met de 

realisatiegraad van de indicatoren, een financieel hoofdstuk en een 

personeelshoofdstuk. 

 

Het jaarrapport, het BBC-rapport en de klassieke balans en resultatenrekening zijn 

digitaal toegevoegd en werden door de algemene vergadering goedgekeurd in 

vergadering van dinsdag 21 mei 2019. 

 

De jaarrekening 2018 sluit af met een balanstotaal van 1.021.071 EUR en een te 

verwerken resultaat van 76.422 EUR. Het resultaat op kasbasis bedroeg 

217.295 EUR. 

 

De algemene vergadering zal dit resultaat als volgt bestemmen: 76.422 EUR te 

verrekenen met het gecumuleerde resultaat van de vorige boekjaren. 

 

De verklaring van de bedrijfsrevisor en de commissarissen met betrekking tot deze 

jaarrekening is afgelegd zonder voorbehoud. Het volledige verslag van de 

bedrijfsrevisor is toegevoegd aan het jaarrapport. 

 

In zitting van heden wordt tevens de ‘eindrapportering budget 2018’ van de 

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

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

beleidsacties wordt weergegeven. 

 

Daarnaast werden het geïllustreerd jaarverslag, het detail van de roerende 

investeringen en het rapport van het milieumanagementsysteem (MMS) digitaal 

toegevoegd als onderdeel van het jaarrapport. 

 

Dit verslag is goedgekeurd in deputatiezitting van 6 juni 2019. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 9 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie 

Antwerpen en het EVAP Arboretum Kalmthout vzw; 

 

Gelet op de goedkeuring van het jaarrapport en de jaarrekening 2018 door de 

algemene vergadering van het EVAP Arboretum Kalmthout vzw in vergadering van 

21 mei 2019; 

 

Gelet op het verslag van de revisor en de commissarissen en hun verklaring zonder 

voorbehoud betreffende de jaarrekening; 
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Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt het jaarrapport en de jaarrekening 2018 van het EVAP 

Arboretum Kalmthout vzw. 

 

Artikel 2: 

Kennis wordt genomen van het deelrapport EVAP Arboretum Kalmthout vzw van de 

‘eindrapportering budget 2018’. 

 

Artikel 3: 

Kennis wordt genomen van de beslissing van de algemene vergadering om het 

resultaat als volgt te bestemmen: het resultaat van 76.422 EUR te verrekenen met 

het gecumuleerde resultaat van de vorige boekjaren. 

 

Bijlagen: 

1. Jaarrapport 2018 

2. Rapport over de uitvoering van het budget 2018 

3. BBC-rapport 2018 

4. Klassieke balans en resultatenrekening  

5. Detail roerende investeringen 

6. Verslag bedrijfsrevisor 

7. Rapport milieumanagementsysteem (MMS) 

8. Organogram Jaarrapport 

9. Personeelsinvulling Jaarrapport 

10. Personeelskader VTE Jaarrapport 

 

 

VOORZITTER.- Als er geen vragen zijn kunnen we overgaan tot de stemming van dit punt. 
 

De stemming kan starten. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

33 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

28 leden hebben ja gestemd; 

 5 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 28 stemmen ja, bij 5 onthoudingen. 
 

 

Nr. 3/4 van de agenda 

 

EVAP Provinciaal Sport- en Recreatiedomein De Nekker vzw. 

Jaarrapport en jaarrekening 2018. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Met het EVAP Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker vzw werd een 

samenwerkingsovereenkomst afgesloten waarin onder artikel 9 werd vastgelegd dat 

het EVAP een jaarrapport moet voorleggen aan de provincieraad. 
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Het jaarrapport is een rapporteringdocument waarin verantwoording wordt afgelegd 

over wat het verzelfstandigd agentschap gedaan heeft het afgelopen jaar. Dit bevat 

minimaal een kwalitatief hoofdstuk, een kwantitatief hoofdstuk met de 

realisatiegraad van de indicatoren, een financieel hoofdstuk en een 

personeelshoofdstuk.  

 

Het jaarrapport, het BBC-rapport en de klassieke balans en resultatenrekening zijn 

digitaal toegevoegd en werden door de algemene vergadering goedgekeurd in 

vergadering van 21 mei 2019.  

 

De jaarrekening 2018 sluit af met een balanstotaal van 1.142.980,01 EUR en een 

te verwerken resultaat van 838.462,48 EUR.  

 

De algemene vergadering zal dit resultaat als volgt bestemmen: 838.462,48 EUR te 

verrekenen met het gecumuleerde resultaat van de vorige boekjaren 

 

De verklaring van de bedrijfsrevisor en de commissarissen met betrekking tot deze 

jaarrekening is afgelegd zonder voorbehoud. Het volledige verslag van de 

bedrijfsrevisor is toegevoegd aan het jaarrapport. 

 

In zitting van heden wordt tevens de ‘eindrapportering budget 2018’ van de 

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

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

beleidsacties wordt weergegeven. 

 

Daarnaast werden het geïllustreerd jaarverslag, het detail van de roerende 

investeringen en het rapport van het milieumanagementsysteem (MMS) digitaal 

toegevoegd als onderdeel van het jaarrapport. 

 

Dit verslag is goedgekeurd in deputatiezitting van 6 juni 2019. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 

Gelet op artikel 9 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie 

Antwerpen en het EVAP Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker vzw; 

 

Gelet op de goedkeuring van het jaarrapport en de jaarrekening 2018 door de 

algemene vergadering van het EVAP Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De 

Nekker vzw in vergadering van 21/05/2019; 

 

Gelet op het verslag van de revisor en de commissarissen en hun verklaring zonder 

voorbehoud betreffende de jaarrekening; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt het jaarrapport en de jaarrekening 2018 van het EVAP 

Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker vzw. 

 

Artikel 2: 

Kennis wordt genomen van het deelrapport EVAP Provinciaal Sport- en 

Recreatiecentrum De Nekker vzw van de ‘eindrapportering budget 2018’. 
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Artikel 3: 

Kennis wordt genomen van de beslissing van de algemene vergadering om het 

resultaat als volgt te bestemmen: het resultaat van 839.769,86 EUR te verrekenen 

met het gecumuleerde resultaat van de vorige boekjaren. 

 

Bijlagen: 

1. Geïllustreerd jaarverslag met cijfermateriaal  

a. Jaarrapport 2018       

b. Klassieke balans en resultatenrekening   pg 146 

c. Detail roerende investeringen   pg 149 

d. Verslag bedrijfsrevisor    pg 159 

e. Rapport milieumanagementsysteem (MMS) pg 206 

2. BBC-rapport 2018 

3. Rapport over de uitvoering van het budget 2018 

 

 

VOORZITTER.- Als er geen vragen zijn kunnen we overgaan tot de stemming van dit punt. 
 

De stemming kan starten. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

33 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

28 leden hebben ja gestemd; 

 5 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 28 stemmen ja, bij 5 onthoudingen. 
 

 

Nr. 3/5 van de agenda 

 

APB Toerisme Provincie Antwerpen. 

Jaarrapport en jaarrekening 2018. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

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

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

vaststelling wordt binnen de 20 dagen bezorgd aan de provincieraad. De 

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

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

financiële toestand van het APB. Daarnaast werd in de beheersovereenkomst 

tussen de provincie Antwerpen en het APB onder artikel 9 opgenomen dat het APB 

een jaarrapport moet voorleggen.  

 

Het jaarrapport is een rapporteringdocument waarin verantwoording wordt afgelegd 

over wat het verzelfstandigd agentschap gedaan heeft het afgelopen jaar. Dit bevat 

minimaal een kwalitatief hoofdstuk, een kwantitatief hoofdstuk met de 

realisatiegraad van de indicatoren, een financieel hoofdstuk en een 

personeelshoofdstuk.  

 

Het jaarrapport en het BBC-rapport met de jaarrekening zijn digitaal toegevoegd en 

werden door de raad van bestuur goedgekeurd in vergadering van 24 april 2019. 
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De jaarrekening 2018 sluit af met een balanstotaal van 1.493.001,15 EUR en een 

te verwerken resultaat van - 135.300,57 EUR. Het resultaat op kasbasis bedroeg 

920.863,58 EUR. 

 

De raad van bestuur zal dit resultaat als volgt bestemmen: - 135.300,57 EUR te 

verrekenen met het gecumuleerde resultaat van de vorige boekjaren. 

 

De verklaring van de bedrijfsrevisor met betrekking tot deze jaarrekening is 

afgelegd zonder voorbehoud. Het volledige verslag van de bedrijfsrevisor is 

toegevoegd aan het jaarrapport.  

 

In zitting van heden wordt tevens de ‘eindrapportering budget 2018’ van de 

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

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

beleidsacties wordt weergegeven. 

 

Daarnaast werden het detail van de roerende investeringen en het rapport van het 

milieumanagementsysteem (MMS) digitaal toegevoegd als onderdeel van het 

jaarrapport. 

 

Dit verslag is goedgekeurd in deputatiezitting van 6 juni 2019. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 236bis van het provinciedecreet; 

 

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

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

centra voor maatschappelijk welzijn; 

 

Gelet op de goedkeuring van het jaarrapport en de jaarrekening 2018 door de raad 

van bestuur van het APB Toerisme Provincie Antwerpen in vergadering van 24 april 

2019; 

 

Gelet op artikel 9 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie 

Antwerpen en het APB; 

 

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

betreffende de jaarrekening; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt het jaarrapport en de jaarrekening 2018 van het autonoom 

provinciebedrijf Toerisme Provincie Antwerpen. 

 

Artikel 2: 

Kennis wordt genomen van het deelrapport APB Toerisme Provincie Antwerpen van 

de ‘eindrapportering budget 2018’. 
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Artikel 3: 

Kennis wordt genomen van de beslissing van de raad van bestuur om het resultaat 

als volgt te bestemmen: het resultaat van - 135.300,57 EUR te verrekenen met het 

gecumuleerde resultaat van de vorige boekjaren. 

 

Bijlagen: 

1. Jaarrapport 2018 

2. Rapport over de uitvoering van het budget 2018 

3. BBC-rapport 2018 

4. Detail roerende investeringen 

5. Balans- en resultatenrekening 2018 

6. Verslag bedrijfsrevisor 

7. Rapport milieumanagementsysteem (MMS) 

 

 

VOORZITTER.- Als er geen vragen zijn kunnen we overgaan tot de stemming van dit punt. 
 

De stemming kan starten. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

34 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

29 leden hebben ja gestemd; 

 5 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 29 stemmen ja, bij 5 onthoudingen. 
 

 

Nr. 3/6 van de agenda 

 

Budget 2019. Machtigingskrediet 0390/64900000. 

Toegestane subsidies. Subsidies voor Leefmilieuprojecten. 

Aanwending krediet. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

In het budget 2019 werd onder Budgetsleutel 0390/64900000 (Raming 

2019140443) - 'Subsidie voor leefmilieuprojecten' een krediet van 626.814 EUR 

uitgetrokken. 

 

De verdeling van dit krediet dient ter goedkeuring worden voorgelegd aan de 

provincieraad. Na goedkeuring door uw raad zullen de afzonderlijke projecten aan 

de deputatie worden voorgelegd voor wat betreft de toekenning en betaling van de 

subsidie. 

 

Met dit verslag wordt een tweede reeks projecten voor een bedrag van 

191.493,5 EUR voor het werkjaar 2019 ter goedkeuring voorgelegd.  

 

Voor deze projecten zal een voorschot van 50 % in 2019 uitbetaald worden en een 

saldo (resterende 50 %) in 2020 na rapportage, uiterlijk 31 augustus 2020. 
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1. Project ‘Op weg naar rendabele weerbare bossen in de Zuiderkempen’  

7.000 EUR aan vzw Bosgroep Zuiderkempen 

Met dit project draagt Bosgroep Zuiderkempen bij tot de realisatie van het 

landschapsbeeld Zuid-Kempisch Heuvelland. Het project beoogt het verhogen van 

de natuur- en landschappelijke waarde van de bossen en het verhogen van de 

variatie in leeftijd, soorten en structuur van de bossen van de Zuiderkempen. Dit 

wordt gerealiseerd via de opvolging en begeleiding van 10ha natuurlijke verjonging, 

1.486 reeds aangeplante kloempen en 11.700m bosranden, verspreid over het 

werkingsgebied van Bosgroep Zuiderkempen vzw. 

 
2. Project ‘Bosbeheerwerken voor realisatie landschapsbeelden en 

bosrandactie’  

14.000 EUR aan vzw Bosgroep Kempen Noord  

Bosgroep Kempen Noord vzw wil in het kader van dit project onrendabele werken 

uitvoeren die bijdragen aan de biodiversiteit en aan de realisatie van de 

landschapsbeelden. Verder wil de bosgroep met deze projectaanvraag ook het 

aanplanten van bosranden promoten. Niet louter door arbeid ter beschikking te 

stellen voor het aanplanten ervan maar ook door een deel van de plantsoenkosten 

te vergoeden. Zo kan er in verscheidene bossen op een eenvoudige en 

laagdrempelige manier een grote ecologische meerwaarde gecreëerd worden. De 

werken zullen uitgevoerd worden binnen het kader van één van de goedgekeurde 

beheerplannen in Beerse, Grobbendonk, Hoogstraten, Retie, Kasterlee, Turnhout, 

Lille, Mol, Rijkevorsel en Retie. 

 
3. Project ‘Versterking en verduurzaming van Antwerpse bossen door 

promotie bosranden en ondersteuning bij onrendabele bosbeheerwerken.’ 

7.000 EUR aan vzw Bosgroep Antwerpen Noord 

Met dit project wil de Bosgroep Antwerpen Noord vzw meewerken aan de 

functionele groene infrastructuur binnen de provincie Antwerpen. Concreet wil de 

bosgroep via de inzet van sociale economiebedrijven beheerwerken uitvoeren die in 

principe onrendabel zijn voor de bosbeheerder/-eigenaar, maar die wel bijdragen 

aan de biodiversiteit. Het gaat deels om het beheer van invasieve exoten zoals 

Amerikaanse vogelkers maar evengoed om nieuwe aanplantingen en de opvolging 

ervan. Verder wil de bosgroep met deze projectaanvraag ook de bosrandenactie 

verderzetten. Deze werken zullen uitgevoerd worden in boscomplexen verspreid 

over het hele werkingsgebied van Bosgroep Antwerpen Noord, van Wijnegem tot 

Essen. 

 
4. Project ‘Versterking en verduurzaming van Antwerpse bossen door 

promotie bosranden en ondersteuning bij onrendabele bosbeheerwerken.’ 

7.000 EUR aan Bosgroep Antwerpen Zuid 

Binnen dit project wil Bosgroep Antwerpen Zuid vzw eigenaars ondersteunen bij het 

werken aan duurzame en weerbaar bossen en zo bijdragen tot de realisatie van de 

functionele groene infrastructuur binnen de provincie Antwerpen. Daartoe wil de 

bosgroep inzetten op het uitvoeren van onrendabele werken zoals het beheer van 

invasieve exoten of het uitvoeren van aanplantingen via sociale tewerkstelling. 

Daarnaast zet de bosgroep in op het aanplanten van bosranden. Deze vormen een 

geleidelijke overgang tussen de bossen en het omliggend landschap en zijn een 

uitstekende biotoop voor verschillende insecten, vogels en kruiden. Deze werken 

zullen uitgevoerd worden in boscomplexen gelegen in Zandhoven, Nijlen-Ranst-

Lier, Sint-Katelijne-Waver, Mechelen, Bonheiden, De Zuidrand en Bornem.  
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5. Project ‘Landschapsbeelden biodiversiteit inzet op natuur en landschap 

2019-2020.’ 

40.000 EUR aan vzw Regionaal Landschap de Voorkempen 

Met dit project draag het Regionaal Landschap de Voorkempen vzw via 

2 deelprojecten bij tot de realisatie van een functionele groene infrastructuur. Op 

het domein Krabbels, in Zandhoven, worden o.a. rietkragen en dijken hersteld en 

wordt boomopslag verwijderd. Op die manier wordt de habitat van de Roerdomp, 

een Europees beschermde soort, hersteld en worden kansen gecreëerd voor 

Provinciaal Prioritaire Soorten als kleine modderkruiper, rivierdonderpad, 

roodborst… In de open ruimte van de Noorderkempen (gemeenten Brecht, 

Wuustwezel, Essen en Kalmthout) heeft het RLDV een methodiek ontwikkeld om de 

open ruimte een kwaliteitsimpuls te geven, rekening houdend met de eisen van een 

gezonde bedrijfsvoering of het private karakter van de vele erven en tuinen in de 

regio. RLDV wil de methodiek nu bekend maken en in de praktijk brengen op een 

aantal voorbeeld streekerven. Tot slot werkt RLDV projecten uit op de domeinen 

van 2 zorginstellingen (Brasschaat en Malle). Ook hier wordt een evenwicht gezocht 

tussen de noden van de instelling en de realisatie van de landschapsbeelden 

biodiversiteit. 

 
6. Project ‘Vleermuisinrichtingen Puurs-Sint-Amands’ 

8.900 EUR aan vzw Regionaal Landschap Schelde-Durme 

In het kader van dit project worden 2 locaties in Puurs-Sint-Amands ingericht voor 

vleermuizen. Het betreft één overwinteringsplaats in de Sint-Pietersburcht en een 

nieuw te bouwen zomerverblijfplaats in het Arboretum Puurs. In een bunker op het 

domein van de Sint-Pietersburcht overwinteren jaarlijks verschillende vleermuizen. 

In het kader van dit project wordt hun verblijfplaats geoptimaliseerd door het 

klimaat te verbeteren (o.a. door openingen af te sluiten) en wegkruipmogelijkheden 

te voorzien. In het Arboretum Puurs wordt een vleermuistoren geïnstalleerd als 

alternatieve woonst voor vleermuizen die moeten wijken voor verbouwingen van 

enkele oude hoeves. In het tussenliggend landschap zoekt RLSD, samen met de 

gemeente, naar mogelijkheden om nieuwe aanplantingen te realiseren om zo deze 

2 stapstenen in de fortengordel nog beter te verbinden met de omliggende 

kerngebieden voor vleermuizen. Zo draagt dit project bij aan de realisatie van de 

functionele groene infrastructuur in het landschapsbeeld Klein-Brabant. 

 
7. Project ‘Kempense landschapsbeelden: waar cultuurhistorie en 

biodiversiteit elkaar ontmoeten’ 

40.000 EUR aan vzw Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete 

Met dit project focust het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete vzw op de 

cultuurhistorische rijkdom van het landschap binnen het landschapsbeeld van het 

interfluvium van de Kleine Nete. Zowel ecologisch als landschappelijk vormen 

kapelletjes vaak cultuurhistorische stapstenen doorheen het landschap. Waar 

toekomstbomen en het houtig erfgoed van de toekomst worden aangeplant op 

publieke en erfgoedsites hebben biodiversiteit en de corresponderende 

ecosystemen meer kansen om zich te ontwikkelen. Met de gemeenten Dessel, 

Herentals, Vorselaar en Kasterlee en de Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw in Herentals 

realiseert het RLKGN daarom een groene omgeving met lange termijn 

toekomstkansen voor 14 sites van Kempense kapelletjes. Daarnaast wordt ook 

gewerkt aan de groene recreatieve infrastructuur op de Kempense Heuvelrug en in 

de Aa-vallei. 
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8. Project ‘Meer en beter landschap voor en door Rivierenlanders’ 

31.100 EUR aan vzw Regionaal Landschap Rivierenland 

In Rivierenland vind je groene infrastructuur op veel (versnipperde) locaties: in de 

stad en op het platteland, in of nabij waterlopen, in een landschappelijk waardevol 

gebied. Regionaal Landschap Rivierenland vzw stimuleert in dit project de 

uitvoering van verschillende acties die bijdragen tot de realisatie van de functionele 

groene infrastructuur in de provincie Antwerpen. Zo worden hagen, heggen, 

houtkanten en boomgaarden aangelegd/hersteld op 18 locaties verspreid over het 

werkingsgebied van RLRL (Bonheiden, Nijlen, Duffel, Heist-op-den-Berg, Lier, 

Mechelen, Rumst, Sint-Katelijne-Waver, Willebroek). Ook poelen worden 

aangelegd, o.a. in de gemeenten Heist-op-den-Berg, Lier, Berlaar, Nijlen, 

Mechelen, Bonheiden, Willebroek en Boom. RLRL werkt ook samen met andere 

actoren aan een visieplan om het leefgebied van de kamsalamander uit te breiden 

en te verbinden. Ter uitvoering van dat plan, worden realisaties gepland binnen de 

kernzones van een interessant kamsalamandergebied, m.n. de regio Heffen, Leest, 

Hombeek. Tot slot zet het Regionaal Landschap, net zoals vorig jaar, sterk in op het 

inrichten van speelnatuur. De projecten Niel, Sint-Katelijne-Waver en Lier worden 

verdergezet en er staan ook 2 nieuwe projecten op de planning, in Hemiksem en 

Duffel.  

 
9. Project ‘Vergroening op school: Sint-Niklaasschool, Leest’ 

1.000 EUR aan vzw Regionaal Landschap Rivierenland 

De Sint-Niklaasschool in Leest telt 224 leerlingen van 2,5 tot 12 jaar oud. De school 

is een KIVA-school. Dit houdt in dat er samen met de kinderen, leerkrachten en 

ouders werk wordt gemaakt van een school waar iedereen zich goed voelt. De 

school moet iedereen worden ervaren als een veilige, aangename en stimulerende 

omgeving waarin pesten minder kans maakt. Ook de speelplaatswerking is hierin 

van groot belang. De school beschikt over twee tuinen die kunnen omgezet worden 

tot pareltjes van groene diversiteit en buitenspeelplezier, waar kinderen het fijn 

vinden om te ontdekken en te spelen. Leerlingen, ouders en leerkrachten worden 

betrokken bij de vernieuwing van de speelplaats. De voorbije twee jaar hebben zij 

al hard gewerkt aan een deel van de tuin. De focus lag daar vooral op speelkansen 

voor kinderen. Via dit project wil de school nu inzetten op meer biodiversiteit en 

leerkansen, met o.a. de aanleg van boomgaard, een bijenhotel, het aanplanten van 

struiken, … 

 
10. Project ‘Vergroening op school: Heilig-Hartinstituut, Heist-op-den-

Berg’ 

1.000 EUR aan vzw Regionaal Landschap Rivierenland 

De speelplaats van het Heilig-Hartinstituut is een grote maar grijze, stenige vlakte. 

De school mist kansen om kinderen in contact te brengen met de natuur, creatief 

aan de slag te gaan, te bewegen, zorg te dragen voor en rust te vinden. De school 

wil haar speelplaats kunnen inzetten voor buitenleerkansen. In het kader van dit 

project wil het Regionaal Landschap Rivierenland vzw daartoe bijdragen door de 

aanleg van enkele biodiverse klastuintjes, een rustige zithoek met een klimboom, 

een buitenklas/amfitheater, een speelberg en wilgenhutten. 

 
11. Project ‘Vergroening op school: Triangel, Heist-op-den-Berg’ 

2.975 EUR aan vzw Regionaal Landschap Rivierenland 

Sinds de bouw van de nieuwe school is de groene ruimte van ongeveer 5.000 m² 

rond de gebouwen deels vernietigd. De hele vroegere site was de leer- speel, 

experimenteer- en leefomgeving van de kinderen. Maar er blijft na de gedeeltelijke 

kaalslag weinig groen over. Onder de naam TRIANGELTUIN heeft de school, samen 
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met leerlingen en ouders, een visie ontwikkeld voor de her-vergroening van de 

school. De omgeving rond de gebouwen moet weer een uitgebreide 

experimenteertuin wordt voor de kinderen. Het groen wordt tot vlakbij de 

gebouwen gebracht via de noordelijke en zuidelijke klastuinen en via de kleutertuin 

en het kleine lerarentuintje. De inrichting van die klastuinen wordt begeleid door 

het Regionaal Landschap Rivierland vzw. De bedoeling is om elke klas een eigen 

zone te geven zonder het geheel op te delen in aparte kleinere stukken. Het geheel 

wordt zo groen en zo divers mogelijk aangelegd, met een minimum aan 

verhardingen en maximale inzet op streekeigen planten.  

 
12. Project ‘Vergroening speelplaats Carillolei Cade’ 

4.000 EUR aan Gemeentelijke Basisschool – Cade 

Cade is een school met drie vestigingen in het centrum van Aartselaar. De 

kleutervestiging beschikt over groene buitenruimte. De twee vestigingen van de 

lagere school hebben een betonnen speelplaats met een paar bomen. Het voorbije 

jaar werkte de school met de leerlingen onder begeleiding van MOS rond het thema 

‘Cade Natuurlijk’. De school zou graag het groene karakter van de kleutervestiging 

doortrekken naar de lagere school. In een eerste fase willen ze de speelplaats aan 

de Carillolei (1e tot 3e leerjaar) ontharden en vergroenen. Samen met de 

gemeente, MOS en natuur en landschap Zuidrand werkte de school een ontwerp 

uit. In dit ontwerp is aandacht voor de kernwoorden uit ‘Cade Natuurlijk’: genieten, 

verwonderen, bewegen, ontdekken, leren, respect. Zo komt er een rustige hoek 

omzoomd met inheemse haagjes, een buitenklas, een klimtoren, een glijbaan, een 

zone voor wateropvang, gevelgroen, … De groene speelplaats zal dus niet alleen 

een uitstekende plek zijn voor de leerlingen om te leren en te spelen, maar zal ook 

zorgen voor verbeterde infiltratiemogelijkheden van regenwater in het centrum van 

Aarselaar. 

 
13. Project ‘Vergroening speelplaats Freinetschool De Vlindertuin Lille’ 

700 EUR aan vzw Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete 

Het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete vzw begeleidt in dit project de 

Freinetschool De Vlindertuin in Lille bij het aanleggen van een moes- en 

belevingstuin en de ecologische inrichting van de omgeving ervan. Tijdens het 

schooljaar 2017-2018 is de 2e graad van de school begonnen met het opstarten van 

een mini-klasmoestuin. Dit bleek een enorm succes, zowel voor leerlingen en 

leerkrachten als voor de ouders. Daarom wil de school het project nu opentrekken 

naar de hele school. Bij de aanleg van de moestuin zullen ook fruitbomen en 

bloemenperkjes aangelegd worden. Exoten worden vervangen door inheemse 

struiken. Zo wil de school de biodiversiteit vergroten. De schooltuin wordt in de 

weekends en schoolvakanties opengesteld. Zo wordt hij, naast een ruimte waar 

leerlingen actief in de natuur aan het werk zijn, ook een ontmoetingsplaats voor 

omwonenden. 

 
14. Project ‘Vergroening speelplaats De Wingerd Lille’ 

2.800 EUR aan vzw Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete 

De Wingerd in Poederlee telt 88 kleuters en 152 lagereschoolkinderen. In 2018 

begeleide Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete vzw de school al om de 

huidige speelplaats aan te pakken met het oog op het creëren van een natuurlijke 

speelomgeving. Daarbij werden o.a. fruitbomen aangeplant en een speelheuvel 

aangelegd. Sinds kort kan de school ook beschikken over een stuk van de 

aangrenzende kloostertuin. Die ruimte biedt veel potentieel als een verlengde van 

de klaslokalen, waar ruimte is om te spelen, te bewegen en te leren. In het kader 
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van dit project zullen o.a. exoten gerooid worden, heggen, hagen en fruitbomen 

aangeplant worden, paadjes onthard worden, … 

 
15. Project ‘Groene recreatieve corridor Deurne – Schoten – Wijnegem – 

deelopdracht Fortvlakte als klimaatadaptief park binnen de 

gebiedswerking van het Groen Kruis’ 

24.018,5 EUR aan vzw Regionaal Landschap de Voorkempen 

Regionaal Landschap de Voorkempen vzw coördineerde op vraag van Provincie 

Antwerpen, gemeenten Wijnegem en Schoten, het District Deurne en NV de 

Scheepvaart een studie ‘groene-recreatieve corridor’, rond ontwerpend onderzoek 

voor 3 recreatieve – ecologische ‘ontsnipperings’-acties. Deze acties hebben als 

doel een aantal groengebieden in de rand van Antwerpen te verbinden.  

Aanleiding van dit initiatief was het actieplan m.b.t. een groene recreatieve corridor 

van het provinciale gebiedsprogramma Kanaalkant. Het vormde de basis om samen 

met diverse, lokale partners een samenwerking op te starten voor een 

gezamenlijke visievorming inzake groenstructuren en de recreatieve beleving 

ervan. De beoogde groenstructuur is het gebied tussen het gemeentepark van 

Schoten, het beschermd landschap Ertbrugge - Bremweide, Fortvlakte en Park 

Groot Schijn. 

In de studie ‘groene-recreatieve corridor’ is als actie opgenomen om de potenties 

en randvoorwaarden te verkennen om de Fortvlakte te laten ontwikkelen tot een 

multifunctioneel parkgebied. Het voorliggend projectvoorstel geeft uitvoering aan 

deze actie. Het projectvoorstel voorziet om op een participatieve wijze een 

geïntegreerd ontwerpvoorstel uit te werken alsook een concreet stappenplan en 

ruwe kostenraming. 

Dit projectvoorstel past binnen het provinciale biodiversiteits- en klimaatbeleid en 

geeft uitvoering aan het nieuwe gebiedsprogramma Groen Kruis. 

 
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 6 juni 2019. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

Goedgekeurd wordt de voorgebrachte verdeling van het krediet 2019, ingeschreven 

als machtigingskrediet - ‘Subsidie voor leefmilieuprojecten’. 

 

Budgetsleutel 0390/64900000 (Raming 2019140443) - 'Subsidie voor 

leefmilieuprojecten'. 

 

 

VOORZITTER.- Als er geen vragen zijn kunnen we overgaan tot de stemming van dit punt. 
 

De stemming kan starten. 
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Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

34 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

32 leden hebben ja gestemd; 

 2 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 32 stemmen ja, bij 2 onthoudingen. 
 

 

Nr. 3/7 van de agenda 

 

Provinciepersoneel. Aanpassing organisatiestructuur. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Aan uw raad wordt heden volgende wijzigingen van de 

organisatiestructuur voorgelegd. 

 

Departement Financiën 

De wijziging situeert zich binnen het Departement Financiën (DFIN). De huidige 

structuur van het departement ziet er als volgt uit: 

 Stafdienst (SFIN) 

 Dienst Boekhouding (DBO) 

 Dienst Begroting (DBE) 

 Dienst Fiscaliteit (DF) 

 

De Dienst Fiscaliteit bestaat momenteel uit 2 teams: 

- Team Dwanginvordering en belastingbezwaren 

- Team Inkohiering en inspectie 

 

Elk van de teams wordt aangestuurd door een leidinggevende op A4-niveau. De 

dienst werd geleid door een directeur, die met pensioen is gegaan. Het vertrek van 

de directeur biedt de mogelijkheid om de structuur van het departement te 

herbekijken en efficiëntiewinsten te zoeken. 

In de praktijk blijkt de formule waarbij de leidinggevenden van de twee teams 

rechtsreeks rapporteren aan de financieel beheerder zeer goed te werken. De 

betrokken teams worden rechtstreeks mee ingeschakeld in het beleid van het 

departement. Tevens bevorderen de directe communicatielijnen met de financieel 

beheerder en de andere diensten binnen het departement de samenwerking. De 

leidinggevenden van betrokken teams dragen dan ook meer verantwoordelijkheden 

binnen de dienst (bv. op vlak van personeelsbeleid). 

Concreet betekent dit dat de 2 teams binnen de dienst fiscaliteit vanaf 1 januari 

2020 op dienstniveau (N-2) getild worden en rechtstreeks rapporteren aan de 

financieel beheerder.  

 

Dit zijn de 2 diensten: 

 De Dienst Fiscaliteit (DF) 

 De Dienst Fiscale Bezwaren en Invordering (DFBI) 

 

De structuur van het departement Financiën zal er vanaf 1 januari 2020 dan als 

volgt uit zien: 

 Stafdienst (SFIN) 

 Dienst Boekhouding (DBO) 
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 Dienst Begroting (DBE) 

 Dienst Fiscale Bezwaren en Invordering (DFBI) 

 Dienst Fiscaliteit (DF) 

 

Departement ICT 

Deze wijziging situeert zich binnen het Departement Informatie- en 

CommunicatieTechnologie (DICT). 

De afgelopen jaren werkte het departement aan de verdere professionalisering van 

de dienstverlening. De tijd is ondertussen rijp om de organisatiestructuur beter af 

te stemmen op de actuele noden. Zo werden de afgelopen jaren enkele grote 

ICT platformen geïnstalleerd via verschillende projecten binnen o.a. het programma 

Digitaal Werken en werd een groot deel van de achterliggende infrastructuur 

vernieuwd bij de inhuizing in het provinciehuis. Deze vernieuwingen werden 

projectmatig ingevoerd en moeten nu geborgen worden binnen de werking van het 

departement. Verder wenst het departement een duidelijke brug te leggen naar de 

verschillende diensten en de aanwezige ervaring en expertise ten dienste te stellen 

van hun projecten. Met de nieuwe organisatiestructuur wordt focus gecreëerd op 

het actief samenwerken binnen en buiten het departement en wordt de werking 

afgestemd op het strategische belang dat ICT heeft binnen de kernactiviteiten van 

de verschillende diensten. 

Concreet betekent dit volgende wijzigingen in de benaming van de diensten binnen 

DICT en dit met ingang van 1 januari 2020: 

 

 Stafdienst ICT (SICT) wordt Dienst Algemene ICT Ondersteuning (DAIO) 

 Dienst Strategie en Architectuur (DSA) wordt geschrapt 

 Dienst Operations en Services (DOS) wordt Dienst ICT Infrastructuur en 

Operations (DIOS) 

 Dienst Projecten en Productontwikkeling (DPP) wordt Dienst ICT Projecten 

en Oplossingen (DIPO). 

 

Daarnaast worden deze nieuwe diensten ingedeeld in volgende teams: 

 

Dienst Algemene ICT Ondersteuning (DAIO) 

• Team managementondersteuning 

• Team stakeholdersmanagement 

• Team ICT architectuur 

 

Dienst ICT Infrastructuur en Operations (DIOS) 

• Team ICT infrastructuur 

• Team ICT operations 

 

Dienst ICT-Projecten en Oplossingen (DIPO) 

• Team strategische platformen 

• Team geïntegreerde oplossingen 

• Team testing 

• Team projectmanagement 

 

Provinciaal Suske en Wiske Kindermuseum  

In vergadering van 23 mei 2019 besliste uw raad om de benaming van het 

Provinciaal Suske en Wiske Kindermuseum te wijzigen in Suske en Wiske Museum 

(SWM). 

Deze nieuwe benaming moet ook in de organisatiestructuur opgenomen worden.  
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Uw raad wordt uitgenodigd om in te stemmen met voorgestelde wijzigingen aan het 

organogram. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 29 mei 2019. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de artikelen 73, 100 tot en met 112 van het provinciedecreet; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007 houdende de 

minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het 

mandaatstelsel van het gemeente- en provinciepersoneel, nadien gewijzigd; 

 

Gelet op de rechtspositieregeling van het provinciepersoneel goedgekeurd door de 

provincieraad; 

 

Overwegende dat de provincieraad het organogram van de provinciale diensten 

vaststelt; 

 

Overwegende dat het organogram de organisatiestructuur weergeeft van de 

provinciale diensten en de gezagsverhoudingen aangeeft; 

 

Overwegende dat voormeld voorstel van aanpassing werd overlegd met de 

representatieve vakbonden; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

Binnen de organisatiestructuur van de provinciale departementen en diensten 

worden met ingang van 1 januari 2020 volgende aanpassingen aangebracht: 

 

Schrappen op N-2: 

Binnen het Departement Informatie-en CommunicatieTechnologie (DICT): 

 Stafdienst ICT (SICT) 

 Dienst Strategie en Architectuur (DSA) 

 Dienst Operations en Services (DOS) 

 Dienst Projecten en Productontwikkeling (DPP) 

 

Binnen het Departement Ontwikkeling en Educatie (DOE): 

 Provinciaal Suske en Wiske Kindermuseum (PSWK) 

 

Toevoegen op N-2: 

Binnen het Departement Financiën: 

 Dienst Fiscale Bezwaren en Invordering (DFBI) 

 

Binnen het Departement Informatie- en CommunicatieTechnologie (DICT): 

 Dienst Algemene ICT Ondersteuning (DAIO) 

 Dienst ICT Infrastructuur en Operations (DIOS) 

 Dienst ICT Projecten en Oplossingen (DIPO) 
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Binnen het Departement Ontwikkeling en Educatie (DOE): 

 Suske en Wiske Museum (SWM)  

 

 

VOORZITTER.- Als er geen vragen zijn kunnen we overgaan tot de stemming van dit punt. 
 

De stemming kan starten. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

34 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

34 leden hebben ja gestemd. 
 

Goedgekeurd met 34 stemmen ja. 
 

 

Nr. 3/8 van de agenda 

 

APB Campus Vesta. Jaarrapport en jaarrekening 2018. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

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

APB zich jaarlijks moet uitspreken over de vaststelling van de jaarrekening. De 

provincieraad neemt kennis van de jaarrekening en brengt advies uit op basis van 

onder meer het verslag van de revisor. Het revisorenverslag geeft aan of de 

jaarrekening juist en volledig is en een waar en getrouw beeld geeft van de 

financiële toestand van het APB. Het advies van uw raad wordt, samen met de 

jaarrekening, overgemaakt aan de Vlaamse Regering die binnen een termijn van 

honderdvijftig dagen een besluit neemt over de goedkeuring van de jaarrekening. 

Indien er binnen deze termijn geen besluit is genomen door de Vlaamse Regering 

wordt ze geacht de jaarrekening goed te keuren. 

 

Daarnaast werd in de beheersovereenkomst tussen de provincie Antwerpen en het 

APB onder artikel 9 opgenomen dat het APB een jaarrapport moet voorleggen. Het 

jaarrapport is een rapporteringdocument waarin verantwoording wordt afgelegd 

over wat het verzelfstandigd agentschap gedaan heeft het afgelopen jaar. Dit bevat 

minimaal een kwalitatief hoofdstuk, een kwantitatief hoofdstuk met de 

realisatiegraad van de indicatoren, een financieel hoofdstuk en een 

personeelshoofdstuk.  

 

Het jaarrapport en het BBC-rapport met de jaarrekening zijn digitaal toegevoegd en 

werden door de raad van bestuur goedgekeurd in vergadering van 29/04/19. 

 

De jaarrekening 2018 sluit af met een balanstotaal van 14.575.625,07 EUR en een 

te verwerken resultaat van 560.352,46 EUR. Het resultaat op kasbasis bedroeg 

42.906,87 EUR. 

 

De raad van bestuur besliste om dit resultaat als volgt bestemmen: toe te voegen 

aan de reserves. 
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De verklaring van de bedrijfsrevisor met betrekking tot deze jaarrekening is 

afgelegd zonder voorbehoud. Het volledige verslag van de bedrijfsrevisor is 

toegevoegd aan het jaarrapport. 

 

Op grond van dit verslag en het besluit van de raad van bestuur over de 

goedkeuring van de jaarrekening 2018 stelt de deputatie aan uw raad voor een 

gunstig advies uit te brengen over deze jaarrekening. 

 

In zitting van heden wordt tevens de ‘eindrapportering budget 2018’ van de 

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

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

beleidsacties wordt weergegeven. 

 

Daarnaast werden het geïllustreerd jaarverslag, het detail van de roerende 

investeringen en het rapport van het milieumanagementsysteem (MMS) digitaal 

toegevoegd als onderdeel van het jaarrapport. 

 

Dit verslag is goedgekeurd in deputatiezitting van 6 juni 2019. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 236bis van het provinciedecreet; 

 

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

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

centra voor maatschappelijk welzijn; 

 

Gelet op de goedkeuring van het jaarrapport en de jaarrekening 2018 door de raad 

van bestuur van het APB Campus Vesta in vergadering van 29/04/19; 

 

Gelet op artikel 9 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie 

Antwerpen en het APB; 

 

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

betreffende de jaarrekening; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Kennis wordt genomen van het jaarrapport van het autonoom provinciebedrijf 

Campus Vesta. 

 

Artikel 2:  

Kennis wordt genomen van de jaarrekening 2018 van het autonoom 

provinciebedrijf Campus Vesta. Gunstig advies wordt uitgebracht over deze 

jaarrekening en voor goedkeuring overgemaakt aan de Vlaamse Regering. 

 

Artikel 3: 

Kennis wordt genomen van het deelrapport APB Campus Vesta van de 

‘eindrapportering budget 2018’. 
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Artikel 4: 

Kennis wordt genomen van de beslissing van de raad van bestuur om het resultaat 
als volgt te bestemmen: het resultaat van 560.352,46 EUR te verrekenen met het 

gecumuleerde resultaat van de vorige boekjaren. 

 

Bijlagen: 

1. Jaarrapport 2018 en geïllustreerd jaarverslag met cijfermateriaal 

2. Rapport over de uitvoering van het budget 2018 

3. BBC-rapport 2018 = jaarrekening 2018 

4. Detail roerende investeringen 

5. Verslag bedrijfsrevisor 

6. Rapport milieumanagementsysteem (MMS) 

 

 

VOORZITTER.- Als er geen vragen zijn kunnen we overgaan tot de stemming van dit punt. 
 

De stemming kan starten. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

33 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

28 leden hebben ja gestemd; 

 5 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 28 stemmen ja, bij 5 onthoudingen. 
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4. Economie, Landbouw en Interne ondersteuning 

 

Nr. 4/1 van de agenda 

 

APB Havencentrum. Jaarrapport en jaarrekening 2018. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

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

APB zich jaarlijks moet uitspreken over de vaststelling van de jaarrekening. De 

provincieraad neemt kennis van de jaarrekening en brengt advies uit op basis van 

onder meer het verslag van de revisor. Het revisorenverslag geeft aan of de 

jaarrekening juist en volledig is en een waar en getrouw beeld geeft van de 

financiële toestand van het APB. Het advies van uw raad wordt, samen met de 

jaarrekening, overgemaakt aan de Vlaamse Regering die binnen een termijn van 

honderdvijftig dagen een besluit neemt over de goedkeuring van de jaarrekening. 

Indien er binnen deze termijn geen besluit is genomen door de Vlaamse Regering 

wordt ze geacht de jaarrekening goed te keuren. 

 

Daarnaast werd in de beheersovereenkomst tussen de provincie Antwerpen en het 

APB onder artikel 9 opgenomen dat het APB een jaarrapport moet voorleggen. Het 

jaarrapport is een rapporteringdocument waarin verantwoording wordt afgelegd 

over wat het verzelfstandigd agentschap gedaan heeft het afgelopen jaar. Dit bevat 

minimaal een kwalitatief hoofdstuk, een kwantitatief hoofdstuk met de 

realisatiegraad van de indicatoren, een financieel hoofdstuk en een 

personeelshoofdstuk.  

 

Het jaarrapport en het BBC-rapport met de jaarrekening zijn digitaal toegevoegd en 

werden door de raad van bestuur goedgekeurd in vergadering van 21/5/2019. 

 

De jaarrekening 2018 sluit af met een balanstotaal van 1.275.312,42 EUR en een 

te verwerken resultaat van 54.554,11 EUR. Het resultaat op kasbasis bedroeg 

996.698,83 EUR. 

  

De raad van bestuur zal dit resultaat als volgt bestemmen: 54.554,11 EUR te 

verrekenen met het gecumuleerde resultaat van de vorige boekjaren.  

 

De verklaring van de bedrijfsrevisor met betrekking tot deze jaarrekening is 

afgelegd zonder voorbehoud. Het volledige verslag van de bedrijfsrevisor is 

toegevoegd aan het jaarrapport.  

 

Op grond van dit verslag en het besluit van de raad van bestuur over de 

goedkeuring van de jaarrekening 2018 stelt de deputatie aan uw raad voor een 

gunstig advies uit te brengen over deze jaarrekening. 

 

In zitting van heden wordt tevens de ‘eindrapportering budget 2018’ van de 

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

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

beleidsacties wordt weergegeven. 

 

Daarnaast werden het detail van de roerende investeringen en het rapport van het 

milieumanagementsysteem (MMS) digitaal toegevoegd als onderdeel van het 

jaarrapport. Het jaarverslag is digitaal beschikbaar. 
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Dit verslag is goedgekeurd in deputatiezitting van 6 juni 2019. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 236bis van het provinciedecreet; 

 

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

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

centra voor maatschappelijk welzijn; 

 

Gelet op de goedkeuring van het jaarrapport en de jaarrekening 2018 door de raad 

van bestuur van het APB Havencentrum in vergadering van 21/5/2019; 

 

Gelet op artikel 9 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie 

Antwerpen en het APB; 

 

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

betreffende de jaarrekening; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Kennis wordt genomen van het jaarrapport van het autonoom provinciebedrijf 

Havencentrum. 

 

Artikel 2:  

Kennis wordt genomen van de jaarrekening 2018 van het autonoom 

provinciebedrijf Havencentrum. Gunstig advies wordt uitgebracht over deze 

jaarrekening en voor goedkeuring overgemaakt aan de Vlaamse Regering. 

 

Artikel 3: 

Kennis wordt genomen van het deelrapport APB Havencentrum van de 

‘eindrapportering budget 2018’. 

 

Artikel 4: 

Kennis wordt genomen van de beslissing van de raad van bestuur om het resultaat 

als volgt te bestemmen: 54.554,11 EUR te verrekenen met het gecumuleerde 

resultaat van de vorige boekjaren.  

 

Bijlagen: 

1. Jaarrapport 2018 

2. Rapport over de uitvoering van het budget 2018 

3. BBC-rapport 2018 = jaarrekening 2018 

4. Detail roerende investeringen 

5. Verslag bedrijfsrevisor 

6. Rapport milieumanagementsysteem (MMS) 

 

 

VOORZITTER.- Als er geen vragen zijn kunnen we overgaan tot de stemming van dit punt. 
 

De stemming kan starten. 
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Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

34 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

29 leden hebben ja gestemd; 

 5 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 29 stemmen ja, bij 5 onthoudingen. 
 

 

Nr. 4/2 van de agenda 

 

EVAP Proefbedrijf Pluimveehouderij vzw. 

Jaarrapport en jaarrekening 2018. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Met het EVAP Proefbedrijf Pluimveehouderij vzw werd een 

samenwerkingsovereenkomst afgesloten waarin onder artikel 9 werd vastgelegd dat 

het EVAP een jaarrapport moet voorleggen aan de provincieraad.  

 

Het jaarrapport is een rapporteringdocument waarin verantwoording wordt afgelegd 

over wat het verzelfstandigd agentschap gedaan heeft het afgelopen jaar. Dit bevat 

minimaal een kwalitatief hoofdstuk, een kwantitatief hoofdstuk met de 

realisatiegraad van de indicatoren, een financieel hoofdstuk en een 

personeelshoofdstuk.  

 

Het jaarrapport, het BBC-rapport en de klassieke balans en resultatenrekening zijn 

digitaal toegevoegd en werden door de algemene vergadering goedgekeurd in 

vergadering van 21 mei 2019. 

 

De jaarrekening 2018 sluit af met een balanstotaal van 5.766.565,04 EUR en een 

te verwerken resultaat van -154.662 EUR.  

 

De algemene vergadering zal dit resultaat als volgt bestemmen: -154.662 EUR te 

verrekenen met het gecumuleerde resultaat van de vorige boekjaren.  

 

De verklaring van de bedrijfsrevisor en de commissarissen met betrekking tot deze 

jaarrekening is afgelegd zonder voorbehoud. Het volledige verslag van de 

bedrijfsrevisor is toegevoegd aan het jaarrapport. 

 

In zitting van heden wordt tevens de ‘eindrapportering budget 2018’ van de 

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

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

beleidsacties wordt weergegeven. 

 

Daarnaast werden het detail van de roerende investeringen en het rapport van het 

milieumanagementsysteem (MMS) digitaal toegevoegd als onderdeel van het 

jaarrapport. Het jaarverslag kan digitaal worden geraadpleegd. 

 

Dit verslag is goedgekeurd in deputatiezitting van 6 juni 2019. 
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De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 9 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie 

Antwerpen en het EVAP Proefbedrijf Pluimveehouderij vzw; 

 

Gelet op de goedkeuring van het jaarrapport en de jaarrekening 2018 door de 

algemene vergadering van het EVAP Proefbedrijf Pluimveehouderij vzw in 

vergadering van 21 mei 2019; 

 

Gelet op het verslag van de revisor en de commissarissen en hun verklaring zonder 

voorbehoud betreffende de jaarrekening; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt het jaarrapport en de jaarrekening 2018 van het EVAP 

Proefbedrijf Pluimveehouderij vzw 

 

Artikel 2: 

Kennis wordt genomen van het deelrapport EVAP Proefbedrijf Pluimveehouderij vzw 

van de ‘eindrapportering budget 2018’. 

 

Artikel 3: 

Kennis wordt genomen van de beslissing van de algemene vergadering om het 

resultaat als volgt te bestemmen: het resultaat van -154.662 EUR te verrekenen 

met het gecumuleerde resultaat van de vorige boekjaren.  

 

Bijlagen: 

1. Jaarrapport 2018 

2. BBC-rapport 2018 

3. Klassieke balans en resultatenrekening  

4. Detail roerende investeringen 

5. Verslag bedrijfsrevisor 

6. Rapport milieumanagementsysteem (MMS) 

 

 

VOORZITTER.- Als er geen vragen zijn kunnen we overgaan tot de stemming van dit punt. 
 

De stemming kan starten. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

34 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

29 leden hebben ja gestemd; 

 5 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 29 stemmen ja, bij 5 onthoudingen. 
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Nr. 4/3 van de agenda 

 

Budget 2019. Exploitatiebudget. Beleidsdomeinen Economie, 

Streekbeleid en Europa. Budgetsleutel 0500/64900000. 

Subsidiëring van het provinciaal economisch beleid. 

Aanwending van krediet. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

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

verdeelkrediet met als omschrijving ‘subsidiëring van het provinciaal economisch 

beleid’. 

 

Subsidiëring van het provinciaal economisch beleid 

 

 Ondersteuning LED H2O in de provincie Antwerpen (deelbudget 50.000 EUR) 

 

Sinds 1 januari 2016 is het Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa) een 

onafhankelijke afdeling van VITO. Vlakwa bundelt diverse (water)actoren in 

Vlaanderen. Ondernemers, onderzoekers, overheid en de watersector werken 

allemaal samen om versnippering in het waterbeheer tegen te gaan.  

De Vlaamse economie creëert toegevoegde waarde dankzij de beschikbaarheid van 

water en draagt bij aan de welvaart van onze maatschappij. Zowel de kwaliteit als 

de beschikbaarheid van zoet water staan evenwel onder druk, wat ook een druk 

legt op de concurrentiekracht en veerkracht van onze ondernemingen. In 

Vlaanderen bestaat er nog geen sense of urgency voor waterbevoorrading, zoals 

die er wel is voor wateroverlast. Nochtans hebben de extreme hitteperiodes ons 

allen met de neus op de feiten gedrukt. Het is daarom van belang dat Vlaanderen 

zijn gedrag verder blijft wijzigen: structureel verspilling vermijden, water sparen in 

tijden van overvloed en grondwatervoorraden beschermen. 

 

Bij veel KMO’s zit nog een aanzienlijk potentieel om water te besparen en te 

hergebruiken. Door gebrek aan tijd of kennis blijft dat potentieel helaas vaak 

onderbenut. Met de oprichting van de LED H2O (LED staat voor Laagdrempelige 

Expertise- en Dienstverleningscentrum) in 2018 in de provincie Antwerpen kunnen 

KMO’s op een laagdrempelige wijze beroep doen op de kennis aanwezig bij de 

Universiteit Antwerpen en de Karel de Grote Hogeschool. De LED H2O ondersteunt 

KMO’s met gratis eerstelijnsadvies en begeleiding inzake invoering en/of 

verbetering van productie, zuivering of management van het bedrijfswater, inclusief 

bedrijfsbezoeken. 

 

Naast dit eerstelijnsadvies is het ook belangrijk dat maatregelen effectief worden 

uitgevoerd en breed worden uitgerold. In dit opzicht organiseert Vlakwa open 

oproepen voor demonstratie- en disseminatieprojecten. Via deze demonstratie- en 

disseminatieprojecten krijgen consortia van bedrijven de kans om op 

laagdrempelige wijze duurzame technieken, materialen, concepten en systemen op 

het vlak van water te demonstreren in een industrieel relevante omgeving om zo de 

kinderziektes te ontgroeien. Hierdoor zal de marktpenetratie sneller kunnen worden 

gerealiseerd, gezien de markt veelal om ‘proven technology’ vraagt. Elk 

bedrijfsconsortium bestaat uit minstens één probleembezitter en één aanbieder van 

een innovatieve vinding. De bedrijven zijn bij voorkeur KMO’s maar grote 

ondernemingen kunnen ook deelnemen mits belangrijke economische return naar 

de KMO’s. Voor de onafhankelijke validatie van de resultaten maakt minimum één 

kennisinstelling deel uit van het consortium. 
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De consortia van bedrijven ontvangen – na goedkeuring door Vlakwa van hun 

project – voor de uitvoering van de demonstratie- en disseminatieprojecten een 

steunbedrag van 66 % van de subsidiabele projectkosten. Het maximale 

steunbedrag per project bedraagt 100.000 EUR. De eigen inbreng die de 

bedrijfsconsortia voorzien, bedraagt aldus minimaal 34 %. 

 

Met het gevraagde subsidiebedrag van 50.000 EUR draagt de provincie Antwerpen 

bij tot de tweeledige doelstelling van het LED H2O. Voor de eerste doelstelling 

(‘gratis eerstelijnsadvies’) wordt een provinciale tussenkomst voorzien van 

12.000 EUR. Voor de tweede doelstelling (‘cofinanciering van demonstratie- en 

disseminatieprojecten’) wordt een provinciale tussenkomst voorzien van 

38.000 EUR. Dit bedrag wordt gebruikt om deels de 66 % projectkosten te 

bekostigen. 

 

Voorgesteld wordt om voor de ondersteuning LED H2O in de provincie Antwerpen 

een bedrag van 50.000 EUR uit te trekken op het budget 2019 ten behoeve van de 

Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO). 

 

 Cleantech Antenne Provincie Antwerpen: de Wijk van Morgen (deelbudget 

50.000 EUR) 

 

APB Kamp C heeft de visie “De Wijk van Morgen” gelanceerd, een initiatief dat 

gesteund wordt door de bedrijven, het middenveld, de lokale overheden en de 

opleidings- en kenniscentra rond duurzaam bouwen van de provincie Antwerpen. 

De Wijk van Morgen is het innovatieplatform voor de bouwsector in Vlaanderen. Op 

dit digitaal platform worden de nieuwste ontwikkelingen uit de bouwsector getoond. 

Hier worden mensen en bedrijven met elkaar in contact gebracht en hier wordt 

kennis gedeeld. Op de portaalsite www.dewijkvanmorgen.be staat een uitgebreid 

aanbod aan goede voorbeelden, relevante blogs, who-to-follow on twitter en een 

digitaal infoloket. Door de werking van dit platform en daarmee provinciale invulling 

gevend aan de cleantech (innovatie) cluster, heeft Kamp C een voorsprong 

gekregen op het gebied van circulair bouwen, circulair aanbesteden, 3D printen in 

de bouw. Hierdoor is de Antwerpse en Vlaamse bouwsector meer betrokken bij 

innovatie en krijgen zij de kans om zaken toe te passen in de praktijk. 

 

Het is belangrijk om de werking van dewijkvanmorgen.be te continueren, omdat 

dat precies hetgeen is waarmee Kamp C zich kan onderscheiden in Vlaanderen. 

Kamp C zal zich met dit platform blijvend op de digitale kaart zetten zodat zij hun 

missie van onafhankelijke en toonaangevende actor in de duurzame bouwwereld 

verder kunnen zetten. Om het platform levend te houden met interessante en 

inspirerende voorbeelden uit en voor de bouwsector vraagt Kamp C, een provinciale 

bijdrage van 50.000 EUR per jaar voor de komende 3 jaar (2019 t/m 2021). Het 

gevraagde subsidiebedrag van 50.000 EUR voor het project ‘Cleantech Antenne 

Provincie Antwerpen: de Wijk van Morgen’ zal worden aangewend om de 

personeelskosten van één VTE projectmedewerker (geraamd op 74.300 EUR) deels 

te bekostigen. 

 

Voorgesteld wordt om voor het project ‘Cleantech Antenne Provincie Antwerpen: de 

Wijk van Morgen’ een bedrag van 50.000 EUR te voorzien op het budget 2019 ten 

behoeve van APB Kamp C. 

 

http://www.dewijkvanmorgen.be/
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 Project Fashion Talks 2019 (deelbudget 25.000 EUR) 

 

Antwerpen wordt beschouwd als één van Europa’s beste modesteden dankzij de 

excellente reputatie van het modedepartement van de Koninklijke Academie, het 

MoMu Antwerpen en de aanwezigheid van vele internationale ontwerpers en jonge 

talenten. Dit straalt uit naar de brede regio Antwerpen, de provincie Antwerpen en 

Vlaanderen.  

 

Flanders District of Creativity vzw (Flanders DC) wil dit unieke karakter 

benadrukken door de modewereld bij elkaar te brengen via een inspirerend 

netwerkevent: ‘Fashion Talks’. Fashion Talks is een tweejaarlijks terugkerend event 

over mode en business georganiseerd in Antwerpen. Fashion Talks is een event met 

focus op de modeondernemer in eender welk prijs- of productsegment, van 

startende tot meer mature ondernemer, van ondernemer zelf tot medewerker in 

een modeonderneming.  

 

Fashion Talks bracht bij de vorige edities telkens meer dan 700 ontwerpers, 

beleidsmakers, communicatie- en marketingexperten, journalisten, retailers en 

vertegenwoordigers van de mode- en kledingindustrie samen. Flanders DC zal op 

21 november 2019 (Handelsbeurs te Antwerpen) opnieuw een editie van Fashion 

Talks opzetten, dit keer back-to-back met Creative Ville, een inspiratie- en 

netwerkconferentie voor iedereen uit de creatieve sector.  

 

De totale projectkosten voor het project ‘Fashion Talks 2019’ worden geraamd op 

300.000 EUR. Voorgesteld wordt om voor het project ‘Fashion Talks 2019’ een 

bedrag van 25.000 EUR te voorzien op het budget 2019 ten behoeve van de 

vzw Flanders DC. 

 

 Wetenschapspark Universiteit Antwerpen: project EuRECA – innovatieve 

ecosystemen binnen Health (deelbudget 40.000 EUR). 

 

Op het Wetenschapspark Universiteit Antwerpen willen we de kans geven aan 

diverse ecosystemen om zich te ontwikkelen. Voor het wetenschapspark dat zich 

volop oriënteert richting nichesectoren binnen Health en Environment komt dit 

project op een uitstekend moment. POM Antwerpen is ook steeds op zoek naar 

veelbelovende niches, onder meer binnen de Health sector. De ondersteuning van 

EuRECA draagt dan ook bij tot de verankering van een sector op het 

wetenschapspark. 

 

In 2018 werd de vzw European REspiratory Cluster Antwerp (EuRECA) opgericht op 

het Wetenschapspark Universiteit Antwerpen. EuRECA heeft tot doel alle 

stakeholders actief in het respiratoire domein samen te brengen met als doel 

innovatie en co-creatie te faciliteren, de groei van jonge ondernemingen actief in de 

sector te stimuleren, de behandeling van longaandoeningen te optimaliseren en de 

maatschappelijke kost die hiermee gepaard gaat te reduceren. In die zin richt vzw 

EuRECA zich tot de zorgsector, bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden, 

patiëntenverenigingen en het brede publiek.  

 

Na de opstart van de vzw EuRECA werd er volop gewerkt rond het bestrijden van 

aandoeningen met impact op de menselijke long. Ook werd de impact van fijnstof 

onderzocht op onze gezondheid en werd er gezocht naar een optimale 

samenstelling van medicatie. De komende jaren wil EuRECA zich specifiek richten 

tot jonge bedrijven met onder meer de organisatie van investor days en het 



PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 

 80 

opzetten van strategische adviessessies voor start- en scale ups binnen de Health 

sector. 

 

Daarnaast wil EuRECA de opstart faciliteren van een nieuw ecosysteem binnen 

personalized medicine, met name rond cel- en gentherapie. Met de komst van GMP 

accelerator Anicells, trainingscentrum ViTalent en de aanwezigheid van bedrijven 

als eTheRNA en de Cell Factory ontstaat er op het Wetenschapspark al een cell hub 

in de dop. Doelstelling is om deze hub uit te bouwen tot een breder ecosysteem dat 

de ontwikkeling van advanced therapies in Vlaanderen faciliteert. De subsidie via 

het verdeelkrediet economie wordt door de vzw EuRECA aangevraagd om expertise 

rond personalized medicine in te huren die mee de uitbouw van het netwerk 

mogelijk maakt en de eerste projecten opzet. Daarnaast voorziet EuRECA in de 

organisatie van een symposium, enkele workshops (met als output breed te 

verspreiden white papers) en de uitbouw van de belangrijkste 

communicatiedragers. 

 

Om bovenstaande activiteiten van de vzw EuRECA de komende 2 jaar te 

ondersteunen vraagt de vzw een subsidie van 40.000 EUR op jaarbasis. De totale 

projectkosten (2019-2020) voor het project ‘EuReCA – innovatieve ecosystemen 

binnen Health’ worden geraamd op 160.000 EUR (80.000 EUR op jaarbasis). 

Voorgesteld wordt om voor het project een bedrag van 40.000 EUR te voorzien op 

het budget 2019 ten behoeve van de vzw EuRECA. In afwijking van artikel 3 van 

het provinciaal reglement van 16 december 2010 betreffende de subsidiëringen en 

het toestaan van reservevorming door subsidietrekkers dienen de 

verantwoordingsstukken uiterlijk op 30 september 2020 toe te komen op de dienst 

economie, innovatie en samenleven. 

 

  Project Samenwerkingsplatform ‘ANTWERP. POWERED BY CREATIVES.’ 

(deelbudget 100.000 EUR) 

 

Het samenwerkingsplatform ‘ANTWERP. POWERED BY CREATIVES.’ (APBC) werd 

opgestart en gelanceerd in 2014. APBC wil kruisbestuivingen stimuleren tussen 

klassieke en creatieve bedrijven. Het moedigt ondernemers aan om te innoveren en 

helpt creatieve bedrijven om te groeien. 

 

In de provincie Antwerpen zijn de creatieve industrieën een belangrijke sector qua 

toegevoegde waarde en werkgelegenheid. Naast mode is voornamelijk design 

(o.a. productontwikkeling, service design, grafische vormgeving, game design, 

design thinking, …) een belangrijke subsector binnen de creatieve industrie in de 

provincie Antwerpen.  

 

APBC is een samenwerkingsverband tussen Provincie Antwerpen, Stad Antwerpen, 

De Winkelhaak | House of C, Universiteit Antwerpen, Antwerp Management School, 

Sint-Lucas Antwerpen en de Karel de Grote-Hogeschool. In 2019 treden ook 

AP Hogeschool Antwerpen en Thomas More toe. Ad hoc wordt in de regio Mechelen 

samengewerkt met Oh! (Dienst economie stad Mechelen) en in de regio Turnhout 

met Blenders en stad Turnhout. 

 

Samen met de partners binnen APBC ziet de POM Antwerpen het dan ook als haar 

taak om de designsector haar groeipotentieel ten volle te laten benutten. Door een 

éénduidig beleid te voeren, de sector te ondersteunen daar waar nodig en de linken 

te leggen naar andere sectoren, kan de overheid een verschil maken in het 
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aanreiken van opportuniteiten en in het tegengaan van versnippering. De kerntaken 

van APBC situeren zich op volgende vlakken: 

 

 Onderhouden van een sterke creatieve community d.m.v. kennisdeling en 

netwerkvorming; 

 Groei en internationalisering faciliteren; 

 Matchen van de creatieve community met andere sectoren; 

 Positioneren van regio Antwerpen en haar (creatieve) bedrijven als 

katalysator/facilitator voor innovatie. 

 

De communicatie van APBC wordt gevoerd via de website www.apbc.be (met zijn 

subpagina’s) en de besloten facebookgroep. Deze bevat een 2000-tal leden: 

creatieven uit de provincie Antwerpen. Daarnaast wordt ook ingezet op de andere 

sociale media (LinkedIn, Twitter, Instagram), worden aan de primaire doelgroep 

regelmatig updates bezorgd aan de hand van nieuwsbrieven en wordt ter 

aankondiging van specifieke events gebruik gemaakt van drukwerk en gerichte 

mailings.  

 

De totale projectkosten voor het samenwerkingsplatform ‘ANTWERP. POWERED BY 

CREATIVES.’ bedragen 315.000 EUR. Zowel provincie Antwerpen en stad 

Antwerpen zullen elk 100.000 EUR bijdragen ter financiering van APBC. Voorgesteld 

wordt om voor het samenwerkingsplatform ‘ANTWERP. POWERED BY CREATIVES.’ 

een bedrag van 100.000 EUR te voorzien van het budget 2019 ten behoeve van 

POM Antwerpen. In afwijking van artikel 3 van het provinciaal reglement van 

16 december 2010 betreffende de subsidiëringen en het toestaan van 

reservevorming door subsidietrekkers dienen de verantwoordingsstukken uiterlijk 

op 30 september 2020 toe te komen op de dienst economie, innovatie en 

samenleven. 

 

 Project ‘Duurzame learning FabLab & BioLab’ (deelbudget 100.000 EUR) 

 

In Vlaanderen heerst een duidelijke nood om de kennis over en interesse naar 

wetenschap en technologie (STEM) te versterken. Life sciences en chemie vormen 

een speerpuntsector binnen de Antwerpse economie. De maatschappelijke 

meerwaarde ervan is glashelder. Kennis en expertise zijn binnen deze sectoren de 

voornaamste grondstoffen. 

 

Met financiële steun van de provincie Antwerpen (100.000 EUR via het 

verdeelkrediet economie op budget 2018) heeft Karel de Grote Hogeschool (KdG) 

op Campus Hoboken de eerste fase uitgerold van een learning FabLab. Een fablab is 

een ontmoetingsplek en multidisciplinaire ontwerpruimte gericht op digitale, fysieke 

en multimediale prototyping en exploratie. Jongeren, studenten, programmeurs, 

‘geeks’, mediamakers, hardwarebouwers, kunstenaars, wetenschappers, KMO’s, 

startups, … kunnen gebruik maken van collectieve infrastructuur. In het FabLab is 

er ruimte voor ontmoeting en kruisbestuiving, innovatie en ondernemerschap. KdG 

FabLab zet in op duurzaamheid, door middel van een visie die gekoppeld is aan de 

Sustainable Development Goals (SDG’s). De infrastructuurwerken zijn volop aan de 

gang en worden gefinaliseerd tijdens de zomermaanden. Vanaf september 2019 zal 

het FabLab operationeel zijn met een volwaardig programma.  

 

De Karel de Grote Hogeschool onderzocht de voorbije periode de mogelijkheid om 

ook een open BioLab uit te bouwen. Dit is een open laboratorium waar iedereen 

met interesse in biowetenschappen, biotechnologie en chemie toegang krijgt tot 

http://www.apbc.be/
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toestellen en materiaal en zo de kans krijgt zelf experimenten op te zetten, aan 

biohacking te doen, een eigen (onderzoeks)vraag uit te werken. Als eerste BioLab 

in Antwerpen, en zelfs Vlaanderen, kan KdG een verdere democratisering van life 

sciences en chemie uitwerken. Vanaf december 2019 zal het BioLab reeds open zijn 

op woensdagnamiddag. 

 

KdG wil zich vooral verder concentreren rond volgende actielijnen voor het Fab- en 

BioLab: 

 het in de kijker zetten van nieuwe technologieën zoals AR/VR/XR, Internet 

Of Things (IoT) en Artificiële Intelligentie (AI); 

 het integreren van ‘Fablearning’ en expertise van onderzoek, en het 

uitdragen hiervan naar externen (leerkrachten, buurt, kansengroepen, 

jongeren, …); 

 de uitbouw van een Open BioLab, volgens de filosofie van het FabLab. 

 

De kosten voor het project ‘Duurzame learning FabLab & BioLab’ worden geraamd 

op 155.000 EUR. Deze kosten zijn verdeeld onder projectkosten (inzet 

jobstudenten, organisatie van workshops en netwerkmomenten, leer- en 

deelmomenten), investeringskosten (aankoop toestellen voor de verdere uitbouw 

van het fablab, uitbreiding en facilitaire werken Fab- en BioLab) en 

personeelskosten (communicatiemedewerker, projectmedewerker Fablab, 

projectmedewerker Biolab en algemene projectcoördinatie). 

 

Voorgesteld wordt om voor het project ‘Duurzame learning FabLab & BioLab’ een 

bedrag van 100.000 EUR te voorzien ten behoeve van vzw Karel de Grote 

Hogeschool. In afwijking van artikel 3 van het provinciaal reglement van 

16 december 2010 betreffende de subsidiëringen en het toestaan van 

reservevorming door subsidietrekkers dienen de verantwoordingsstukken uiterlijk 

op 30 september 2020 toe te komen op de dienst economie, innovatie en 

samenleven. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 6 juni 2019. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1:  

Ingestemd wordt met een subsidie van 50.000,00 EUR aan de Vlaamse Instelling 

voor Technologisch Onderzoek (project ‘Ondersteuning LED H2O in de provincie 

Antwerpen’) vanuit het verdeelkrediet ‘subsidiëring van het provinciaal economisch 

beleid’ van het budget 2019 ingeschreven onder budgetsleutel 0500/64900000 

(ramingsnummer 2019160135). 

 

Artikel 2:  

Ingestemd wordt met een subsidie van 50.000,00 EUR aan APB KAMP C (project 

‘Cleantech Antenne Provincie Antwerpen: de Wijk van Morgen’) vanuit het 

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

2019 ingeschreven onder budgetsleutel 0500/64900000 (ramingsnummer 

2019160135). 
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Artikel 3:  

Ingestemd wordt met een subsidie van 25.000,00 EUR aan vzw Flanders DC 

(project ‘Fashion Talks 2019’) vanuit het verdeelkrediet ‘subsidiëring van het 

provinciaal economisch beleid’ van het budget 2019 ingeschreven onder 

budgetsleutel 0500/64900000 (ramingsnummer 2019160135). 

 

Artikel 4:  

Ingestemd wordt met een subsidie van 40.000,00 EUR aan vzw EuRECA 

(Wetenschapspark Universiteit Antwerpen: project Eu.ReCA – innovatieve 

ecosystemen binnen Health) vanuit het verdeelkrediet ‘subsidiëring van het 

provinciaal economisch beleid’ van het budget 2019 ingeschreven onder 

budgetsleutel 0500/64900000 (ramingsnummer 2019160135). 

In afwijking van artikel 3 van het provinciaal reglement van 16 december 2010 

betreffende de subsidiëringen en het toestaan van reservevorming door 

subsidietrekkers dienen de verantwoordingsstukken uiterlijk op 30 september 2020 

toe te komen op de dienst economie, innovatie en samenleven. 

 

Artikel 5: 

Ingestemd wordt met een subsidie van 100.000,00 EUR aan POM Antwerpen 

(project ‘Samenwerkingsplatform ‘ANTWERP. POWERED BY CREATIVES’) vanuit het 

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

2019 ingeschreven onder budgetsleutel 0500/64900000 (ramingsnummer 

2019160135). 

In afwijking van artikel 3 van het provinciaal reglement van 16 december 2010 

betreffende de subsidiëringen en het toestaan van reservevorming door 

subsidietrekkers dienen de verantwoordingsstukken uiterlijk op 30 september 2020 

toe te komen op de dienst economie, innovatie en samenleven. 

 

Artikel 6: 

Ingestemd wordt met een subsidie van 100.000,00 EUR aan vzw Karel de Grote 

Hogeschool (project ‘Duurzame learning FabLab & BioLab), vanuit het 

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

2019 ingeschreven onder budgetsleutel 0500/64900000 (ramingsnummer 

2019160135). 

In afwijking van artikel 3 van het provinciaal reglement van 16 december 2010 

betreffende de subsidiëringen en het toestaan van reservevorming door 

subsidietrekkers dienen de verantwoordingsstukken uiterlijk op 30 september 2020 

toe te komen op de dienst economie, innovatie en samenleven. 

 

 

VOORZITTER.- Als er geen vragen zijn kunnen we overgaan tot de stemming van dit punt. 
 

De stemming kan starten. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

34 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

32 leden hebben ja gestemd; 

 2 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 32 stemmen ja, bij 2 onthoudingen. 
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Nr. 4/4 van de agenda 

 

Investeringssubsidie Proefstation Sint-Katelijne-Waver. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Bestuurlijke voorgeschiedenis 

Op 13 december 2018 ging de deputatie principieel akkoord met een cofinanciering 

van 800.000 EUR aan het investeringsproject ‘uitbreiding van serres, aanpassing 

van bestaande serres, bijbehorende nieuwe energie-installaties, bijbehorende 

nieuwe en innovatieve waterinstallaties, opstart bio en composteringsunit, 

uitbreiding van de loods vollegrondgroenten en aanpassingen aan de infrastructuur 

in bestaande loodsen en burelen’ van het Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW) 

vzw. 

 

De totale projectkost bedraagt 7.600.000 EUR. De sector draagt zelf via een 

overeenkomst met BelOrta de helft (3.800.000 EUR) van de totale kost. 

De Vlaamse overheid draagt, via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) 

3.000.000 EUR bij. 

 

Aan de Provincie Antwerpen wordt gevraagd de resterende financiering van 

800.000 EUR te voorzien. 

 

De provincieraad van 29 maart 2019 gaf goedkeuring aan volgende 

budgetwijziging: 

’15. De uitgaven investeringen woonbeleid van de Dienst Economie, 

Innovatie en Samenleven verminderen om tegelijk de uitgaven van de dienst 

Landbouw- en Plattelandsbeleid met hetzelfde bedrag te vermeerderen. De 

middelen zullen uitgekeerd worden als een investeringssubsidie aan het 

Proefstation voor de Groenteteelt in St-Katelijne-Waver (PSKW). Met dit 

investeringsdossier wenst PSKW de nood aan afdelingen te lenigen en de 

schaalgrootte is ook nodig om een praktijkrelevante nieuwe energie-

installatie (WKK en zonnepanelen) te installeren naast ook bijkomende 

wateropslag. De totale projectkost bedraagt 7.600.000,00 EUR waarvan de 

sector de helft draagt, het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds 3 miljoen EUR 

en de Provincie Antwerpen voorziet de resterende financiering.’ 

Hierbij werd 800.000,00 EUR verschoven van het investeringsbudget van de Dienst 

Economie, Innovatie en Samenleven naar het investeringsbudget van de Dienst 

Landbouw- en Plattelandsbeleid, die hiervoor gebruik maakt van het 

ramingsnummer 2019000735 van de Stafdienst Economie, Streekbeleid en Europa. 

Dit werd aangemaakt om technisch-financiële redenen in samenspraak met de 

dienst Begroting. 

 

Toelichting van de investering 

Het Proefstation voor de Groententeelt (PSKW) is een onderzoeksinstelling gericht 

op onderzoek, ontwikkeling en innovatie van de groentesector. Het heeft als missie 

het collectief van de productiesector van groenten te ondersteunen in het streven 

naar een toekomstgerichte, innovatieve, concurrentiële en duurzame positie via 

praktijk- en toegepast onderzoek, activiteiten ter bevordering van de 

kennisdoorstroming en voorlichting. Daartoe wordt nieuwe kennis ontwikkeld en 

samen met bestaande kennis gevaloriseerd in praktijktoepassingen en verspreid op 

een proactieve wijze naar de sector toe. 
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Het PSKW geeft zo mee uitvoering aan het glastuinbouwbeleid van de Provincie 

Antwerpen dat onder meer inzet op verduurzaming van de glastuinbouwsector en 

reconversie van glastuinbouwbedrijven. 

 

Het voorliggende investeringsproject ‘uitbreiding van serres, aanpassing van 

bestaande serres, bijbehorende nieuwe energie-installaties, bijbehorende nieuwe en 

innovatieve waterinstallaties, opstart bio en composteringsunit, uitbreiding van de 

loods vollegrondgroenten en aanpassingen aan de infrastructuur in bestaande 

loodsen en burelen’ heeft als doel het onderzoek te versterken. Het PSKW kampt 

met een tekort aan afdelingen om het onderzoek correct te kunnen uitvoeren. 

Veelal worden proeven te dicht op elkaar geplaatst of kunnen ze niet uitgevoerd 

worden wegens plaatsgebrek. 

 

Met dit investeringsdossier wenst PSKW de nood aan afdelingen te lenigen en de 

schaalgrootte is ook nodig om een praktijkrelevante nieuwe energie-installatie 

(WKK en zonnepanelen) te installeren naast ook bijkomende wateropslag. 

 

Het project omvat: 

 Het bouwen van een nieuwe kas 

 Nieuwe energie-installatie 

 Nieuwe waterinfrastructuur 

 Opstart afdeling bio en vernieuwen infrastructuur op de site Muilshoek. 

 Composteerinstallatie en toebehoren 

 Nieuwe loods voor de afdeling vollegrond 

 De nodige grond-, beton- en wegeniswerken en aanpassingen aan de 

bestaande infrastructuur 

 

Modaliteiten van de subsidie 

De subsidie wordt uitbetaald als een 100 % terugvorderbaar voorschot dat in 

1 schijf uitbetaald wordt aan Proefcentrum voor de Groetenteelt vzw, 

Duffelsesteenweg 101, 2860 Sint-Katelijne-Waver. 

 

De verantwoordingsstukken worden ingediend voor de uitbetaling van het 100 % 

terugvorderbaar voorschot (aanvraagdossier), tijdens uitvoering van het project 

(tussentijdse rapportering) en na oplevering van het project. 

 

Aanvraagdossier in te dienen voor uitbetaling van het 100 % terugvorderbaar 

voorschot van de investeringssubsidie tegen 31/8/2019: 

 VLIF dossier inclusief budget. 

 Toekenning door Vlaanderen van de VLIF-steun. 

 Verslag van de laatste algemene vergadering. 

 De statuten en hun wijzigingen. 

 

Verantwoordingsstukken in te dienen tijdens de uitvoering van de investering 

(tussentijdse rapportering): 

De rapportage zoals gevraagd door VLIF. Deze rapportage wordt telkens bij 

besteding van één vierde van het budget uitgevoerd. 

 

Verantwoordingsstukken in te dienen op de eerstvolgende 31 maart die volgt op de 

oplevering van het project en dit den laatste op 31/3/2024: 

 Een gedetailleerde staat van inkomsten en uitgaven van het project 

ondertekend door de daartoe bevoegde personen 

 Een volledig inhoudelijk verslag over het verloop van de investering 
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 Bewijsstukken van communicatie waaruit blijkt dat de provincie Antwerpen 

als ondersteunende overheid optreedt 

 

Bijkomende voorwaarden: 

De subsidietrekker vermeldt, vanaf de toekenning van de subsidie, het 

provinciebestuur als ondersteunende overheid op duidelijke wijze en in redelijke 

verhouding met andere ondersteunende overheden en sponsors. 

De subsidietrekker laat door de provincie Antwerpen aangeduide personen toe om 

ter plaatse na te gaan of het project plaatsvindt zoals voorgesteld bij de aanvang 

en verleent hen toegang tot alle documenten en informatie die zij daartoe 

noodzakelijk achten. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 6 juni 2019. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 

Gelet op het provinciedecreet; 
 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

Beslist wordt om de subsidie van 800.000 EUR aan het Proefstation Sint-Katelijne-

Waver ter cofinanciering van de investering voor ‘uitbreiding van serres, aanpassing 

van bestaande serres, bijbehorende nieuwe energie-installaties, bijbehorende 

nieuwe en innovatieve waterinstallaties, opstart bio en composteringsunit, 

uitbreiding van de loods vollegrondgroenten en aanpassingen aan de infrastructuur 

in bestaande loodsen en burelen’ goed te keuren. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Vandendriessche heeft het woord. 
 

De heer VANDENDRIESSCHE.- Dank u wel, voorzitter. 
 

We hebben hier een investeringssubsidie voor het proefstation voor glastuinbouw waarbij 

duidelijk is dat er ook gedacht wordt aan bio en recuperatie van restwarmte op 

energievlak, en dergelijke. 

Maar we vragen ons toch af, voor de hele regio, in hoeverre er daar ook een degelijk beleid 

wordt uitgestippeld op landbouwvlak om bijvoorbeeld een duurzamere werking voor de hele 

glastuinbouwregio te ontwikkelen. 

Maar we gaan dit sowieso wel goedkeuren. 
 

 

VOORZITTER.- Als er geen vragen meer zijn kunnen we overgaan tot de stemming van dit 

punt. 
 

De stemming kan starten. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

34 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

34 leden hebben ja gestemd. 
 

Goedgekeurd met 34 stemmen ja. 



VERGADERING VAN 27 JUNI 2019 

 87 

Nr. 4/5 van de agenda 

 

Resolutie bio-landbouw van 22 september 2016. 

Opvolging na 24 mei 2018 in het provinciale landbouw- 

en plattelandsbeleid, het landbouwonderwijs 

en bij de proefbedrijven. Kennisname. 

Verslag van de deputatie 

 

Naar aanleiding van de goedgekeurde bio-resolutie van 22 september 2016 bracht 

de deputatie op 24 mei 2018 verslag uit over de initiatieven, ontwikkeld en gepland 

inzake bio-landbouw. Sinds de laatste rapportering zijn nieuwe acties te melden. 

 

1) Dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid: 

Op de website ‘lekkersmetstreken.be’ kunnen producenten van hoeve- en 

streekproducten zich registreren. Bij deze producenten zijn zowel bio- als gangbare 

producenten. 

 

De ‘Week van de korte keten’ geeft aandacht aan hoeve- en streekproducenten en 

hun producten. Bij de deelnemers zijn er 8 die exclusief op biologische producten 

gericht zijn of ze produceren. 

 

Eén van de vijf laureaten van de wedstrijd ‘Korte Keten kop’ is een biologische 

hoeveproducent. 

 

Op de ‘Staten generaal van de landbouw' kregen verschillende organisaties een 

forum om hun visie op de rol van de provincie in het landbouwbeleid uit de doeken 

te doen. BioForum was één van deze organisaties. 

 

2) PITO Stabroek 

PITO zet sterk in op akkerrandbeheer en werkt op die manier aan de uitbreiding 

van de biodiversiteit. 

 

In het lessenpakket wordt bij de leerlingen sterk de aandacht gevestigd op de korte 

keten. 

 

3) PTS Mechelen 

PTS in Sint-Katelijne-Waver heeft in zijn tuinbouwteelten gekozen voor 

‘geïntegreerde’ bestrijding. 

 

4) Proefbedrijf voor de Pluimveehouderij 

In het onderzoek dat het Proefbedrijf uitvoert voorziet het in informatie die ook 

voor biologische pluimveehouders nuttig is. 

 

Belangrijkste, lopende projecten zijn: 

 Demo Water: mogelijkheden om regenwater in te zetten op het 

pluimveebedrijf; 

 Demo eYanamic: automatische monitoring van vleeskuikens via 

beeldtechnologie om snel te kunnen ingrijpen in de bedrijfsvoering; 

 Kuikemis, Vlaio: mogelijkheden om emissies van NH3 te verminderen via 

management en voeder; 

 Leglanger, Vlaio: trachten te gaan naar langer aanhouden van leghennen om 

de duurzaamheid te verhogen; 

 Legmoni, LNE: welzijn van leghennen bevorderen; 
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 Houden van (biologisch) pluimvee als neventak: brochure over het houden 

van (biologisch) pluimvee als neventak. 

 

5) Hooibeekhoeve 

- Bodemvruchtbaarheid zandgrond: via diverse projecten maar ook in onze 

reguliere werking gaat er heel wat aandacht naar het verbeteren van de 

bodemvruchtbaarheid van zandgrond. Een gezonde bodem geeft goeie 

producties zonder dat er "correcties" nodig zijn 

- Groenbedekkers: via diverse projecten maar ook in onze reguliere werking 

gaat er heel wat aandacht naar het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid 

van zandgrond. Dit kan o.a. door het inzetten van groenbedekkers om zo 

het organische stofgehalte te verhogen. 

- Niet-kerende grondbewerking: als instrument om het bodemleven op peil te 

houden 

- Precisielandbouw stal en veld: gerichter inzetten van productiemiddelen en 

individuele opvolging van dieren 

- Agrobiodiversiteit: op eigen percelen extra inzetten op agrobiodiversiteit, 

alsook via lezingen en het begeleiden van landbouwers, meer landbouwers 

aanzetten om meer te werken rond agrobiodiversiteit 

- Telen van eigen eiwitten: via diverse projecten zetten we in op het telen van 

eigen voeders om zo de aanvoer van buitenaf (vb. soja) te kunnen 

verminderen 

- Vruchtwisseling/teeltrotatie: we zetten zelf in op vruchtwisseling: minder 

problemen met onkruiden, meer opbrengst, meer agrobiodiversiteit. Dit 

thema wordt ook uitgebreid meegenomen in de voorlichting. 

- Klimaatrobuuste teelten: we experimenteren in ons teeltplan met 

verschillende rassen (maïs, gras, klaver, voederbieten,...) 

- Maximaal gebruik van bedrijfseigen mest: hoeksteen in de toepassing van 

biologische landbouw 

- Rijenbemesting met mengmest: betere benutting van nutriënten uit dierlijke 

mest 

- Monitoring grasklavergroei en droogteresistente maaimengsels: project werd 

ingediend bij CCBT en eveneens goedgekeurd. Inagro is coördinator van dit 

project. 

 

6) Proefcentrum Hoogstraten 

- IPM, geïntegreerde bestrijding: effectiviteitsproeven van biologische 

middelen en bestrijders, alsook integratie van deze biologische producten in 

complete gewasbeschermingsstrategieën. Complementariteits- en 

compatibiliteitsonderzoek 

- Organische bemesting: toepassen van organische meststoffen in 

vruchtgroente- en aardbeienteelt op substraat 

- Rassenonderzoek: ziekteresistentie en -gevoeligheid zijn belangrijke 

parameters bij de beoordeling van nieuwe rassen 

- Wortelziekten in aardbei (VLAIO LA): risicover-project aardbei: ontwikkeling 

van een snelle detectiemethode voor de vier belangrijkste bodemziektes om 

zo een adequate geïntegreerde bestrijding uit te werken, zowel voor 

vollegrondteelten als substraatteelten 

- HortiBlueC (Interreg 2Seas) : duurzaam gebruik van grondstoffen in een 

circulaire economie: afvalstromen na herwerken hergebruiken in de 

tuinbouw 
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7) Proefstation Sint-Katelijne-Waver 

- LOCO: lokaal composteren: pilootstudie rond lokaal composteren in de 

groentestreek Sint-Katelijne-Waver. Er wordt een netwerk opgesteld tussen 

lokale tuinbouw, boomkwekerij, natuurverenigingen en groentenverwerking. 

- Insectenbestrijding door middel van gewasafdekking: toepassing van 

gewasafdekkingen in het kader van insectenbestrijding 

- Rassenvergelijking van 22 groenten: er worden jaarlijks rassenproeven 

uitgevoerd van verschillende groenten (22 in 2018) en in verschillende 

perioden (voorjaar, zomer, herfst en winter) 

- Vele kleintjes maken een groot: innovatieve teelten in Vlaanderen: 

haalbaarheidsonderzoek kleine teelten 

- Geleide beheersing van de preimineervlieg, een toenemend probleem. 

Aandacht voor juiste waarnemingstechniek en niet-chemische bestrijding 

- Optimalisatie faagtherapie tegen bacteriële pathogenen in kool en prei: 

beheersing bacterieziekten in kool en prei door middel van virussen (fagen) 

- Beheersing plantenparasitaire nematoden met groenbedekkers: onderzoek 

naar de invloed van groenbedekkers in de beheersing van nematoden in 

groenteteelt 

- Waarnemingen en waarschuwingen: wekelijks worden waarnemings-

berichten opgesteld voor zowel gangbare als biotelers van BelOrta. Ziekten 

en plagen in kool en prei worden opgevolgd op waarnemingsvelden 

verspreid over de regio. 

- GPS en precisielandbouw: toepassing van deze nieuwe technieken in de 

tuinbouw 

- Gebruikswijzer voor afdekmaterialen in de groenteteelt in samenwerking 

met Inagro 

- SoildiverAgro: Europees project Soil biodiversity enhancement in European 

agroecosystems to promote their stability and resilience by external inputs 

reduction and crop performance increase 

- Soilcom: Interregproject rond productie van kwaliteitscompost voor 

gangbare én bio-landbouw (Sustainable soils by quality compost with 

defined properties) 

- Mycos: beheersing van Didymella Bryoniae (Mycosphaerella) in de teelt van 

komkommer 

- Funsla: geïntegreerde beheersingsstrategie voor grondgebonden schimmels 

en nematoden in bladgroenten onder glas 

 

8) Proefstation Sint-Katelijne-Waver samen met Proefcentrum Hoogstraten 

- C-rootcontrol Tomato (c-IPM): uitbreidingsproject omtrent gekke wortels bij 

tomaat, in Europees consortium. Screening van biocontroleorganismen staat 

centraal, samen met biofilmbestrijding. 

- Baratom: tomaat (VLAIO): biocontrole en anti-biofilmcomponenten worden 

diepgaand onderzocht om gekke wortels te controleren. Concrete pistes 

worden verder onderzocht om tot een totaal beheersingsstrategie te komen. 

- Pest Management Tool (VLAIO LA): door dit onderzoek in tomatenteelt 

kunnen populatiemodellen ontwikkeld worden, op basis waarvan er met 

monitoringsgegevens korte-termijnvoorspellingen kunnen worden gemaakt 

van de populatiedynamica van plaag en nuttigen, en kan er advies worden 

geleverd  

- PeMaTo-Europep (c-IPM): project levert uitbreiding van het PeMaTo project 

naar de paprikateelt, in een Europees onderzoeksconsortium. 

Geautomatiseerde identificatie van wittevlieg en Macrolophus en 

onderscheid van wittevliegsoorten staat centraal. 
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- Tomatengalmijt (VLAIO): ontwikkeling van een geïntegreerde 

beheersingsstrategie voor tomatengalmijt, gebaseerd op preventie, 

monitoring, biologische en geïntegreerde bestrijding. 

- UV-robot (Interreg NWE): innovatieve gewasbescherming door middel van 

UV-licht geautomatiseerd toe te passen in verschillende teelten 

(o.a. aardbei, tomaat, sla, komkommer) 

- Mastering the tomato russet mite (Aculops lycopersici) and its secondary 

emerging pests: Europees project voor de ontwikkeling van een 

geïntegreerde beheersingsstrategie voor tomatengalmijt, gebaseerd op 

preventie, monitoring, resistentieveredeling, biologische en geïntegreerde 

bestrijding 

- BIOTRACT: Innovatieve biologische bladluisbestrijding in de beschermde 

teelt 

- NESI PSKW: duurzame bestrijding van Nesidiocoris tenuis in tomaat 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 6 juni 2019. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

De provincieraad neemt kennis van de rapportering over de bio-acties sinds 24 mei 

2018. 

 

Artikel 2: 

De provincieraad vraagt de deputatie verder te blijven rapporteren naar de 

specifieke commissies en/of provincieraad. 

 

 

VOORZITTER.- De heer Vandendriessche heeft het woord. 
 

De heer VANDENDRIESSCHE.- Voorzitter, onze appreciatie voor de deputatie om hier de 

resolutie, die we in vorige legislatuur op de agenda hebben gezet, ernstig te nemen en een 

heel degelijk opvolgingsrapport te brengen met daarbij ook o.a. het proefstation uit 4.4. 

Onze dank daarvoor, en we blijven het zelf mee opvolgen. 
 

 

VOORZITTER.- Dit is een kennisname. 

Zijn daar nog tussenkomsten over? Geen. 
 

Kennis wordt genomen. 
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Nr. 4/6 van de agenda 

 

Jaarrekening 2018. Vaststelling. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Overeenkomstig artikel 43, §2, 3°, artikel 141 en artikel 152 van het 

Provinciedecreet, spreekt de provincieraad zich in de loop van het eerste semester 

van het financiële boekjaar dat volgt op het financiële boekjaar waarop de rekening 

betrekking heeft, uit over de vaststelling van de jaarrekening.  

 

Thans wordt de jaarrekening 2018 aan de provincieraad ter vaststelling voorgelegd. 

Hierbij enige toelichting. 

 

a. Bestemde gelden: OVV Provincie Antwerpen 

 

Overeenkomstig de onderrichtingen van Vlaanderen, werd de OVV Provincie 

Antwerpen in de jaarrekening 2016 overgeboekt van de financiële vaste activa naar 

de geldbeleggingen. Op 31 december 2017 bedroeg de waarde van de OVV 

Provincie Antwerpen 144.648.059 EUR. In de loop van 2018 daalde dit bedrag door 

de onttrekking ter financiering van de pensioenenuitgaven ten bedrage van 

17.000.000 EUR en door het negatieve beleggingsresultaat ten bedrage van 

6.873.843 EUR. 

 

Eindsaldo bestemde gelden 2018 = waarde OVV op 31/12/2018 = 

120.774.216 EUR. 

 

b. Financiering door middel van thesauriebewijzen 

 

In zitting van 1 oktober 2002 heeft de provincieraad beslist dat de externe 

financiering vanaf dienstjaar 2003 in principe gebeurt via uitgiftes van 

thesauriebewijzen met indekking door een Interest Rate Swap (IRS). Deze techniek 

komt erop neer dat de facto een lening gesimuleerd wordt op lange termijn 

(meestal circa 10 jaar) met aflossingen en intresten volgens een contractueel 

bepaald schema door middel van vooraf vastgelegde opeen aansluitende 

financieringen op korte termijn (meestal 3 maand). De boekingswijze werd bij 

aanvang uitgewerkt in overleg met het Rekenhof en is sinds 2003 zo toegepast 

geworden. 

 

Eind 2016 werd het thesauriebewijzenprogramma Belfius uitgebreid met de 

mogelijkheid tot het uitgeven van obligaties (Medium Term Notes) op lange 

termijn. Van deze mogelijkheid werd in 2017 voor de eerste maal gebruik gemaakt. 

In dat jaar werden MTN’s uitgegeven voor een bedrag van 24.750.000 EUR met een 

looptijd van 10 jaar. In 2018 werden er bijkomende MTN’s uitgegeven voor een 

bedrag van 28.000.000 EUR. Bij deze werkwijze dient er geen IRS te worden 

aangegaan. 

 

Bij de goedkeuring van de jaarrekening 2016 werd door de Vlaamse Overheid de 

opmerking geformuleerd dat de door de provincie uitgegeven thesauriebewijzen 

niet meer als een financiering op lange termijn mogen geboekt worden, maar als 

een schuld op korte termijn. Dit op basis van een instructienota van 

ABB Vlaanderen van 23 maart 2015. Concreet betekent dit dat noch de opname, 

noch de aflossingen mogen beschouwd worden als budgettaire verrichtingen. Dit 
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gaf aanleiding tot volgende aanpassingen ten overstaan van de vroegere 

werkwijze: 

 

1. Correctie gecumuleerd budgettair resultaat 2016 in de jaarrekening 2017 

met het saldo van de opgenomen “leningen” en de “aflossingen” op 

31 december 2016: 

-134.102.000 EUR tot een bedrag van 166.835.185 EUR. 

2. Ontvangsten en terugbetalingen van thesauriebewijzen vanaf 2017 

uitsluitend te boeken in de algemene boekhouding. 

3. Financiering via thesauriebewijzen wordt vanaf 2017 in de balans volledig 

uitgedrukt als een schuld op korte termijn. 

 

Om deze werkwijze budgettair te compenseren dient men de herfinanciering van de 

lopende thesauriebewijzen telkens opnieuw in te schrijven in het budget en het 

meerjarenplan. 

 

In het budget 2018 werden volgende bedragen ingeschreven voor financiering: 

 

Ontvangsten 

 Opname in de vorm van klassieke leningen of MTN’s: 42.030.214 EUR 

 Herfinanciering lopende thesauriebewijzen: 94.839.110 EUR 

 

Uitgaven 

 Aflossing kapitaal MTN’s: 3.475.000 EUR 

 Aflossing herfinanciering lopende thesauriebewijzen: 38.708.550 EUR 

 

Wat de ontvangsten betreft werd slechts voor 28.000.000 EUR financiering 

opgenomen in de vorm van MTN’s en als dusdanig verwerkt in de boekhouding. De 

herfinanciering van de lopende thesauriebewijzen bleek niet nodig. 

 

Wat de uitgaven betreft gebeurden voor de MTN’s 2.475.000 EUR aan aflossingen 

en voor de thesauriebewijzen 38.708.550 EUR. Alleen de eerste aflossingen werden 

in de budgettaire boekhouding verwerkt. 

 

Conclusie 

 

Enerzijds bleek de herfinanciering van de lopende thesauriebewijzen niet nodig en 

werden bijgevolg de gebudgetteerde opbrengsten ten bedrage van 94.839.110 EUR 

niet gerealiseerd. Anderzijds gebeurden er effectief aflossingen m.b.t. deze lopende 

thesauriebewijzen ten bedrage van 38.708.550 EUR die echter niet als budgettaire 

uitgaven werden verwerkt. 

 

Bij de budgetwijziging van juni 2019 zal daarom het op te nemen leningsbedrag 

verhoogd moeten worden met 56.130.560 EUR. Dit is het openstaand saldo van de 

thesauriebewijzen op 31 december 2018. 

 

c. Jaarrekening 2018 

 

Het budgettair resultaat van boekjaar 2018 bedraagt -13.130.918 EUR. Dit 

resultaat wordt: 

- negatief beïnvloed door het door de OVV gerealiseerde beleggingsverlies van 

6.873.843 EUR dat als een negatieve exploitatieopbrengst werd geboekt 

- positief beïnvloed door het niet meer budgettair verwerken van de 
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kapitaalsaflossingen van de financiering via thesauriebewijzen ten bedrage van 

38.708.550 EUR.  

 

Zonder de negatieve opbrengst van de OVV en met de uitgaven voor de 

aflossingen, zou het budgettair resultaat van boekjaar 2018 dus -44.965.625 EUR 

bedragen.  

 

Het resultaat op kasbasis 2018 is +30.810.440 EUR. Dit is exclusief de 

geldmiddelen ten bedrage van 56.130.560 EUR die het bestuur heeft naar 

aanleiding van de opname en gedeeltelijke terugbetaling van thesauriebewijzen in 

het verleden, maar die van Vlaanderen niet meer budgettair mogen meegeteld 

worden. Anders zou het resultaat op kasbasis +86.941.000 EUR zijn. 

 

De jaarrekening 2018 eindigt met een autofinancieringsmarge van 

+14.044.988 EUR. De autofinancieringsmarge wordt negatief beïnvloed door het 

door de OVV gerealiseerde beleggingsverlies van 6.873.843 EUR en positief 

beïnvloed door het niet meer budgettair verwerken van de aflossingen van de 

thesauriebewijzen ten bedrage van 38.708.550 EUR. 

 

De algemene boekhouding 2018 eindigt met een balanstotaal van 

1.061.123.051 EUR en een tekort van 62.729.542 EUR. 

 

De voorname oorzaak van het tekort is de minwaarde bij de realisatie van vaste 

activa ten bedrage van 72.940.178 EUR. In het kader van de afslanking van de 

bevoegdheden van de provincie Antwerpen werden de vereffeningen van de 

betrokken APB’s en EVAP’s geregistreerd in de boekhouding 2018. Concreet werden 

het APB Sport en het EVAP Provinciaal Centrum voor opsporing van Metabole 

Aandoeningen vereffend en het APB Arenbergschouwburg, APB Fotomuseum, 

APB Modemuseum en APB Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant 

overgedragen aan de stad Antwerpen. Het Peerdsbos werd overgedragen aan de 

Vlaamse Gemeenschap. Al deze operaties resulteren in een volledige minwaarde bij 

realisatie. 

Verder was er nog de verkoop van 11 percelen te Lier aan de Vlaamse Waterweg nv 

met een gerealiseerde minwaarde van 3.001.687 EUR. 

 

Een tweede oorzaak van het tekort is het door de OVV gerealiseerde 

beleggingsverlies ten bedrage van 6.873.843 EUR. 

 

Vermeldenswaard bij de balans is nog dat in 2018 alle participaties in 

intergemeentelijke samenwerkingsverbanden werden uitgeboekt als gevolg van de 

verplichte uittreding. 

 

d. Verslag van het Rekenhof 

 

In toepassing van artikel 66 van de provinciewet stelt het Rekenhof een verslag 

over de jaarrekening. Dit verslag is ter kennisneming bijgevoegd. 

 

Bijlagen digitaal raadpleegbaar: 

 

 Jaarrekening 2018 

 Brief van het Rekenhof 

 Verslag van het Rekenhof bij de jaarrekening 2018 
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Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 6 juni 2019. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 43, §2, 3°, artikel 141 en artikel 152 van het Provinciedecreet; 

 

Gelet op het goedkeuringsbesluit van de deputatie over de jaarrekening 2018 in 

zitting van 9 mei 2019; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

De jaarrekening 2018 van de provincie Antwerpen wordt vastgesteld. 

 

 

VOORZITTER.- Als er geen vragen zijn kunnen we overgaan tot de stemming van dit punt. 
 

De stemming kan starten. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

34 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

24 leden hebben ja gestemd; 

10 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 24 stemmen ja, bij 10 onthoudingen. 
 

 

Nr. 4/7 van de agenda 

 

Agendapunt afgevoerd van de agenda:  

Budget 2019. Tweede reeks wijzigingen. 

Aanpassing van de dotaties van de autonome provinciebedrijven 

en de extern verzelfstandigde agentschappen 

privaat met vzw-structuur. Goedkeuring. 

 

 

 

Nr. 4/8 van de agenda 

 

Budget 2019. Tweede reeks wijzigingen. 

Financieel evenwicht met toelichting bij de aanpassing 

van de kredieten. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Naar aanleiding van de tweede reeks wijzigingen aan het budget 2019 worden de 

vermeerderingen en verminderingen van kredieten gebundeld. Dit wordt verder 

toegelicht in de bijgevoegde documenten: 

1/ wettelijke rapporten, tabellen en schema’s over het financieel evenwicht; 

2/ een rapport, dat een bundeling is van de financiële input en de toelichting bij de 

aanpassing van de kredieten. 
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De tweede reeks wijzigingen leidt tot volgend financieel evenwicht: 

 B2019 

RESULTAAT OP KASBASIS startbasis 11.527.901 

RESULTAAT OP KASBASIS na de eerste budgetwijziging 29.218.115 

RESULTAAT OP KASBASIS na de extra budgetwijziging 23.243.995 

RESULTAAT OP KASBASIS na de tweede budgetwijziging 19.243.338 

  

AUTOFINANCIERINGSMARGE -9.691.371 

AUTOFINANCIERINGSMARGE na de eerste budgetwijziging -9.658.831 

AUTOFINANCIERINGSMARGE na de extra budgetwijziging -9.658.831 

AUTOFINANCIERINGSMARGE na de tweede budgetwijziging -10.902.445 

  

Herrekende AUTOFINANCIERINGSMARGE 1.157.716 

Herrekende AUTOFINANCIERINGSMARGE na de eerste budgetwijziging 1.190.256 

Herrekende AUTOFINANCIERINGSMARGE na de extra budgetwijziging 1.190.256 

Herrekende AUTOFINANCIERINGSMARGE na de tweede 

budgetwijziging 

6.446.642 

  

Het evenwicht van het budget blijft bewaard. Het resultaat op kasbasis daalt met 

4.000.657 EUR, de autofinancieringsmarge daalt met 1.243.614 EUR in 2019. 

 

Het resultaat op kasbasis daalt door de reguliere wijzigingen met ongeveer 

1 miljoen, de overige daling met 3 miljoen is het gevolg van volgende bijzondere 

inschrijvingen: 

 

1) nettoresultaat van de jaarrekening 2018: +3,5 miljoen 

nadat negatieve beleggingsopbrengsten verwerkt werden in de 

budgetwijziging van april 

2) aanpassing gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar: -13 miljoen 

door niet-opnemen van lening fietsfonds in 2018, waarvan de herinschrijving 

in 2019 verwerkt werd in de budgetwijziging van maart 

3) extra onttrekking aan OVV Pensioenfonds: +6,5 miljoen 

zodat in 2019 de onttrekking aan het fonds gelijk is aan 17.349.087 EUR, 

wat overeenkomt met de geschatte pensioenlast. 

 

De autofinancieringsmarge daalt met 1.243.614 EUR door de reguliere wijzigingen. 

De herrekende autofinancieringsmarge stijgt met 5,3 miljoen omdat hier ook 

rekening gehouden wordt met de onttrekking aan de OVV Pensioenkas. 

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

budgettaire exploitatie-ontvangsten, maar de pensioenuitgaven nog wel als 

exploitatie-uitgaven zijn ingeschreven, leidt dit tot een negatieve 

autofinancieringsmarge in 2019. 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 van 

17.349.087 EUR, waarvoor bestemde gelden worden voorzien. 
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Volgende rapporten met ‘x’ worden bijgevoegd ter goedkeuring van de tweede 

budgetwijziging: 

  Raadsbeslissing over financieel evenwicht en 

toelichting x 

motivering van de wijzigingen (= toelichting) x 

Wijz schema B1 Doelstellingenbudget x 

herziening financiële toestand x 

  FN BW1 wijz exploitatiebudget (=B2) x 

FN BW2 wijz investeringsenveloppe (=B3) x 

FN BW3 wijz transactiekredieten invest (=B4) x 

FN BW4 wijz liquiditeitenbudget (=B5) x 

niet gewijzigd: 

 herziening doelstellingennota x 

herziening lijst nominatieve subsidies x 

herziening lijst overheidsopdrachten   

herziening lijst daden van beschikking   

  Raadsbeslissing over dotaties   

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 13 juni 2019. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op 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 naar aanleiding van de tweede reeks wijzigingen aan 

het budget 2019. 

 

 

VOORZITTER.- Als er geen vragen zijn kunnen we overgaan tot de stemming van dit punt. 
 

De stemming kan starten. 
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Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

34 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

28 leden hebben ja gestemd; 

 6 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 28 stemmen ja, bij 6 onthoudingen. 
 

 

Nr. 4/9 van de agenda 

 

Vaststelling kader thesauriebeheer. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Artikel 89 van het Provinciedecreet zoals recent gewijzigd bij decreet van 6 juli 

2018 bepaalt onder meer: 

 

 De financieel beheerder staat onder de functionele leiding van de 

provinciegriffier in voor: 

4° het thesauriebeheer, met behoud van de toepassingen daarover in het 

organisatiebeheerssysteem. 

 

Het thesauriebeheer omvat onder meer het aangaan van de nodige financiering 

alsmede het beleggen van de beschikbare middelen. Als het gaat om de lange 

termijn zijn dit elementen die kunnen raken aan de rol en de bevoegdheden van de 

provincieraad. 

 

Het is daarom aangewezen het proces van het thesauriebeheer duidelijk te kaderen 

in het organisatiebeheersingssysteem en overeenkomstig artikel 96bis van het 

provinciedecreet de hoofdlijnen hiervan aan de goedkeuring van de provincieraad te 

onderwerpen. 

 

In dezelfde context wordt het provincieraadsbesluit van 1 oktober 2002 omtrent de 

verplichte financiering via thesauriebewijzen opgeheven. De beslissing omtrent de 

financieringswijze wordt toevertrouwd aan de deputatie en geïncorporeerd in het 

organisatiebeheersingssysteem. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 29 mei 2019. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 96bis van het Provinciedecreet omtrent de bevoegdheden van de 

provincieraad bij het vaststellen van het organisatiebeheersingssysteem; 

 

Gelet op artikel 57 §3 van het Provinciedecreet omtrent de bevoegdheden van de 

deputatie; 

 

Gelet op artikel 89 van het Provinciedecreet omtrent de bevoegdheden van de 

financieel beheerder; 

 

Overwegende dat het belangrijk is om op een efficiënte manier in te spelen op de 

marktomstandigheden ten einde gunstige voorwaarden voor het bestuur te kunnen 

bekomen; 
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Overwegende dat het aangewezen is om het proces van het thesauriebeheer te 

actualiseren en te kaderen in het organisatiebeheersingssysteem; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Volgend algemeen kader voor het proces van het thesauriebeheer wordt 

goedgekeurd en opgenomen in het organisatiebeheersingssysteem: 

 

1. Financiering 

1.1 Financiering op korte termijn (< 1 jaar): dit is een opdracht van de 

financieel beheerder die hij uitvoert onder de functionele leiding van de 

provinciegriffier overeenkomstig artikel 89 van het Provinciedecreet. Hij 

rapporteert hierover aan de deputatie en de provincieraad in zijn verslag 

over de thesaurietoestand voorzien in artikel 90 van het Provinciedecreet. 

1.2 Financiering op lange termijn (> 1 jaar): alle nodige beslissingen voor het 

aangaan en herschikken van financiering, worden toevertrouwd aan de 

deputatie voor zover zij passen binnen het door de provincieraad 

goedgekeurde meerjarenplan. De deputatie kan de voorbereiding van de 

beslissingen, de concrete uitvoering ervan en de rapportering hieromtrent 

delegeren aan de financieel beheerder. 

 

2. Beleggingen 

2.1 Beleggingen op korte termijn (< 1 jaar): dit is een opdracht van de 

financieel beheerder die hij uitvoert onder de functionele leiding van de 

provinciegriffier overeenkomstig artikel 89 van het Provinciedecreet. Hij 

rapporteert hierover aan de deputatie en de provincieraad in zijn verslag 

over de thesaurietoestand voorzien in artikel 90 van het Provinciedecreet. 

2.2 Beleggingen op lange termijn (> 1 jaar): alle nodige beslissingen voor het 

aangaan en herschikken van deze beleggingen worden toevertrouwd aan de 

deputatie. De deputatie kan de voorbereiding van de beslissingen, de 

concrete uitvoering ervan en de rapportering hieromtrent delegeren aan de 

financieel beheerder. 

 

Artikel 2: 

Het provincieraadsbesluit van 1 oktober 2002 omtrent de wijze van externe 

financiering wordt opgeheven en vervangen door het hoger vermeld algemeen 

kader. 

 

 

VOORZITTER.- Als er geen vragen zijn kunnen we overgaan tot de stemming van dit punt. 
 

De stemming kan starten. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

34 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

29 leden hebben ja gestemd; 

 5 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 29 stemmen ja, bij 5 onthoudingen. 
 



VERGADERING VAN 27 JUNI 2019 

 99 

Nr. 4/10 van de agenda 

 

Vastgoed. Antwerpen. Verkoop Koningin Elisabethlei 16. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Inleiding 

 

Het APB Toerisme Provincie Antwerpen (TPA) was de afgelopen jaren gehuisvest in 

het gebouw Koningin Elisabethlei 16 te Antwerpen, gelegen naast het “parkhuis”. 

Door de verhuis van TPA naar het nieuwe provinciehuis is het gebouw Koningin 

Elisabethlei 16 leeg komen te staan.  

 

De provincie Antwerpen heeft geen bestemming meer voor dit gebouw, dus wordt 

voorgesteld om het gebouw met bijhorende grond te verkopen.  

 

Voorwerp van de verkoop 

 

Het betreft het gebouw Koningin Elisabethlei 16 met een bijhorend stukje tuin op 

een grondoppervlakte van 606 m². Het te verkopen goed is deel van het kadastraal 

perceel Antwerpen, 10e afdeling, sectie K, nummer 1552P8 en een heel klein 

deeltje van perceel 1552M8, zoals afgebeeld op het opmetingsplan van landmeter-

expert Glenn Bertels dd. 23 april 2019. Het betreft niet het volledige perceel 

1552P8, daar een groot deel van het perceel momenteel opgenomen is in de 

“buitenaanleg” rond het provinciehuis. 

 

Het gebouw zelf is volgens het PRUP Provinciehuis-Harmonie gelegen in woonzone. 

De achterliggende grond in “zone voor binnenplaatsen en tuinen”. Het gebouw is 

begin 20e eeuw opgericht als hotel, maar is al vele jaren uitsluitend als 

kantoorruimte ingericht. 

 

Wijze van verkoop 

 

Net zoals voor de verkoop van ieder ander gebouw zal 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 2018 is het ook 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 diverse websites en 

andere gebruikelijke en zo nodig specifiekere, gespecialiseerdere kanalen.  

 

Voordeel van dit platform is dat de koper minder kosten zal moeten betalen dan bij 

een klassieke openbare verkoop of een bieding via Covast of Fed-Net. Uit navraag 

bij enkele notarissen blijkt dat eerdere verkopen via Biddit een goed resultaat 
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hebben opgeleverd. Geadviseerd wordt dan ook om deze verkoop te realiseren via 

Biddit.  

 

Verkoopprijs 

 

Het pand zal te koop aangeboden worden via het Biddit-platform, waarbij de 

instelprijs overgelaten zal worden aan de wijsheid van de notaris. Betrachting is om 

met de verkoop 1.620.000,00€ te realiseren. Er zal in september of oktober terug 

aan uw raad gerapporteerd worden over het uiteindelijke resultaat van de 

biedingsprocedure via Biddit, waarbij uw raad kan beslissen om al dan niet toe te 

wijzen aan de hoogste bieder. 

 

Aan uw raad wordt voorgesteld om machtiging te geven tot de verkoop van het 

gebouw Koningin Elisabethlei 16 te Antwerpen via de Biddit-procedure.  

 

De bijlagen zijn digitaal beschikbaar. 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 13 juni 2019.  

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de verhuis van de diensten van APB Toerisme Provincie Antwerpen (TPA) 

naar het nieuwe provinciehuis; 

 

Gelet op het feit dat er geen nieuwe invulling is voor het pand Koningin Elisabethlei 

16; 

 

Gelet op het PRUP “Provinciehuis – Harmonie”; 

 

Gelet op de schatting; 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

De provincieraad van Antwerpen verleent machtiging tot de verkoop door een 

notaris via het online platform Biddit van het gebouw met grond, gelegen te 

Antwerpen, Koningin Elisabethlei 16, kadastraal gekend als Antwerpen 10e afdeling, 

sectie K, nummers 1552P8/deel en 1552M8/deel, zoals afgebeeld in groene kleur 

op het opmetingsplan van landmeter-expert Glenn Bertels dd. 23 april 2019. 

 

Artikel 2:  

Beslist wordt aan de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie 

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.- Mevrouw Van Dienderen heeft het woord. 



VERGADERING VAN 27 JUNI 2019 

 101 

Mevrouw VANDIENDEREN.- Dank u wel, voorzitter. 
 

Bij het omgaan met patrimonium van overheid vind ik het altijd interessant om te 

informeren of andere overheidsinstanties mogelijk interesse hebben in delen van het 

patrimonium van de provincie. Ik weet niet of het in deze gebeurd is. Het lijkt mij niet het 

meest strategische gebouw om in een overheidsportefeuille te houden. Maar zeker als het 

open ruimte of grond is vind ik het wel een heel gezond principe dat de overheid de grond 

die ze in eigendom heeft ook in eigendom houdt.  

Bij deze de vraag of het afgetoetst is of andere overheden voor dit gebouw interesse 

hebben, en of de optie om dat eerst aan andere overheden te verkopen onderzocht is 

geweest. 
 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Verhaert heeft het woord. 
 

Mevrouw VERHAERT.- Ik herinner mij dat in het verleden daar weleens uiteenlopende 

meningen over waren. Ik herinner mij dat collega Caluwé toch eerder geneigd was om eens 

te kijken of we het niet zouden kunnen verhuren. Want als je eigenaar bent van de buren is 

dat altijd interessant. Is dat onderzoek gebeurd? 
 

 

VOORZITTER.- De heer Caluwé heeft het woord. 
 

De heer CALUWÉ, gedeputeerde.- Er is wat dit gebouw betreft niet systematisch 

onderzocht of een andere overheid zou geïnteresseerd zijn. 

Soms krijgen we wel voor bepaalde gebouwen signalen, maar wat dit gebouw betreft niet. 

Het is wel zo dat het best is om eigenaar te blijven van datgene waar men buur van is en 

waar we de tuin mee delen. Het vroegere gebouw waar de deputatie in zat blijven we dus 

wel in eigendom houden en verhuren.  

Dit gebouw kunnen we wel afzonderen en daarom leek het ons best om te kijken wat het 

zou kunnen opleveren om te verkopen. 

Maar we gaan over tot verkoop wanneer we de biedingen kennen, en wanneer de 

provincieraad dat dan goedkeurt. 
 

 

VOORZITTER.- Als er geen meer vragen zijn kunnen we overgaan tot de stemming van dit 

punt. 
 

De stemming kan starten. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

33 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

31 leden hebben ja gestemd; 

 2 leden hebben nee gestemd. 
 

Goedgekeurd met 31 stemmen ja, bij 2 stemmen nee. 
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VOORZITTER.- Ik stel voor de agendapunten 4/11 tot en met 4/16 met één stemming af 

te handelen. De raad stemt ermee in. 
 

Nr. 4/11 van de agenda 

 

Vastgoed. Antwerpen/Ekeren. Donkse beek (A.3.05). 

Grondruil na verlegging bedding langs de Jozef Ickxstraat. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

In 2016 heeft de provincie Antwerpen op basis van een grondinnemingsplan van 

Rio-link grond aangekocht voor het uitvoeren van werken aan de Donkse beek 

langs de Jozef Ickxstraat te Ekeren, Antwerpen. Het aangeleverde plan bleek niet 

van al te beste kwaliteit te zijn. Na de uitvoering bleef nog een grondstrook met 

een oppervlakte van 31 m² over die niet nodig was voor de werken en die de dienst 

Integraal Waterbeleid ook niet nodig heeft voor het onderhoud van de waterloop. 

Anderzijds loopt de Donkse beek nu voor een stukje (7 m²) over grond die achteraf 

géén eigendom van de provincie blijkt te zijn (door het kadaster verkeerdelijk 

aangeduid als openbaar domein). 

 

Het team Vastgoed heeft met de eigenaars daarvan onderhandeld over een 

grondruil met opleg. De eigenaars hadden evenwel geen interesse om dit 

restperceel te verwerven. Het ligt naast de oprit en grenst zelfs niet aan de tuin; de 

eigenaars kunnen er niets mee doen (zie de foto - daterend van vóór de verlegging 

- in bijlage; een strookje van 2,5 tot 2,90 meter breed, rechts van het ijzeren hek 

en links van waar nu de open waterloop ligt). Ze waren wél bereid om het te ruilen 

voor het stukje waarover nu de Donkse beek loopt, maar dan zonder opleg. 

 

Liever dan de twee loten níet te ruilen maar dan wel met het oog op de 

regularisatie van de verlegde waterloop het ingenomen stukje grond aan te moeten 

kopen, stelt het team Vastgoed voor om met een ruil onder gesloten beurs in te 

stemmen. Het restperceel mag dan wel in woongebied gelegen zijn en in naam dus 

bouwgrond zijn; door de ligging ervan binnen de 5-meter zone van 

erfdienstbaarheid voor de waterloop mag er niets op gebouwd of geplaatst worden 

en wordt de grond de facto onbruikbaar en dus ook waardeloos. 

 

De bodemattesten zijn blanco. 

 

De bijlagen zijn digitaal beschikbaar. 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 6 juni 2019.  

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Overwegende dat voor de regularisatie van de verlegde bedding van de Donkse 

beek nabij de Jozef Ickxstraat in Ekeren, Antwerpen een grondruil nodig is; 

 

Gelet op het afbakeningsplan van 7 september 2018 van provinciaal landmeter-

expert Glenn Bertels; 

 

Gelet op de ruilbelofte; 

 

Gelet op de bodemattesten; 
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Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

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

voor de regularisatie van een stuk van de verlegde Donkse beek langs de Jozef 

Ickxstraat 12 te Ekeren, Antwerpen, wordt machtiging verleend tot de ruil onder 

gesloten beurs van lot 1, ten kadaster gekend als Antwerpen, 34ste afdeling/Ekeren, 

sectie E, nummer 2c4/deel, 31 m² groot en eigendom van de provincie Antwerpen 

voor lot 2, ten kadaster gekend als Antwerpen, 34ste afdeling/Ekeren, sectie E, 

zonder nummer, 7 m² groot en eigendom van de heer en mevrouw Legein-

Vandenbussche, beide volgens het opmetingsplan van 7 september 2018 van 

provinciaal landmeter-expert Glenn Bertels met precad nummer 11363-10067. 

 

Artikel 2: 

Beslist wordt aan de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie 

ontslag van ambtshalve inschrijving te verlenen bij de overschrijving van de akte. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

 

Nr. 4/12 van de agenda 

 

Vastgoed. Beerse. PRUP Laak Of Bolkse Beek (A.4.20.0). 

Grondaankoop voor aanleg retentiezone. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Op 24 mei 2012 keurde uw raad een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan goed 

voor de aanleg van een retentiezone aan waterloop Laak te Beerse, tussen de 

Eikenstraat, Scheltjenseinde en de Heibergstraat. Bij dat PRUP hoorde een 

onteigeningsplan met 3 innemingen. Na langdurige en moeizame onderhandelingen 

konden op 24 april 2018 innemingen 1-2 gekocht worden. 

 

Thans wordt aan uw raad de verkoopbelofte voor inneming 3 ter goedkeuring 

voorgelegd.  

De verkoopbelofte werd bekomen voor een bedrag van 5.247,90 EUR, namelijk de 

schattingsprijs (woongebied volgens het gewestplan, in het PRUP herbestemd naar 

zone voor waterberging) verhoogd met wederbeleggingsvergoeding en wachtintrest 

en een vergoeding voor opstanden. 

De aan te kopen oppervlakte, 12 m², ligt aanzienlijk lager dan voorzien was op het 

onteigenings-plan. Destijds was een ruwe inschatting gemaakt van de benodigde 

oppervlakte om een hydraulisch vlotte verbinding te kunnen maken tussen de 

bestaande Laakbeek en het nieuwe overstromingsbekken. Nu blijkt dat de te 

verwerven oppervlakte, mits het verplaatsen van een aantal nutsleidingen, 

verkleind kan worden. Aangezien het om een private tuin gaat, leek die optie het 

meest aangewezen. Hiermee wordt ook tegemoetgekomen aan de nadrukkelijke 

vraag van de betrokken eigenaars om minder grond te moeten afstaan. 
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Tevens werden een aantal bijkomende voorwaarden bedongen: 

 de provincie zal instaan voor het verwijderen van de afsluitingen op het aan 

te kopen perceelgedeelte en voor het plaatsen van een nieuwe draafsluiting 

op de nieuwe perceelsgrens; 

 de verkopers mogen beschikken over de houtopbrengst van de bomen en 

haag; 

 er zal worden overlegd tussen verkopers en koper over de plaatsing van een 

afsluiting op de bestaande perceelsgrens; 

 de provincie zorgt bij de uitwerking van het ontwerp van het retentiebekken 

voor de nodige garanties dat er geen bijkomende wateroverlast zal 

optreden. Volgens de verkopers heeft er zich in het verleden geen 

wateroverlast voorgedaan op hun perceel. 

 

Krediet voor de aankoop is voorzien in het budget. 

 

De bijlagen zijn digitaal beschikbaar. 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 6 juni 2019.  

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op het PRUP met bijhorend onteigeningsplan van 24 mei 2012 voor de aanleg 

van een retentiezone aan de Laak te Beerse; 

 

Gelet op de schatting; 

 

Gelet op de bereidheid van de eigenaars om 12 m² uit het perceel 181b aan de 

provincie te verkopen tegen de schattingsprijs, verhoogd met 

wederbeleggingsvergoeding en wachtintresten, en een vergoeding voor opstanden, 

en mits aanvaarding van een aantal bijkomende koopvoorwaarden; 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

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

voor de aanleg van een retentiezone aan waterloop Laak te Beerse, wordt 

machtiging verleend tot de aankoop van 12 m² grond uit het perceel te Beerse, 

1ste afdeling sectie C nummer 181b/deel, eigendom van de echtg. Boermans-

Geudens, tegen de prijs van 5.247,90 EUR, alle vergoedingen inbegrepen.  

 

Artikel 2: 

Akkoord wordt gegaan met volgende koopvoorwaarden: 

 de provincie zal instaan voor het verwijderen van de afsluitingen op het aan 

te kopen perceelgedeelte en voor het plaatsen van een nieuwe draafsluiting 

op de nieuwe perceelsgrens; 

 de verkopers mogen beschikken over de houtopbrengst van de bomen en 

haag; 

 er zal worden overlegd tussen verkopers en koper over de plaatsing van een 

afsluiting op de bestaande perceelsgrens; 
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 de provincie zorgt bij de uitwerking van het ontwerp van het retentiebekken 

voor de nodige garanties dat er geen bijkomende wateroverlast zal 

optreden. Volgens de verkopers heeft er zich in het verleden geen 

wateroverlast voorgedaan op hun perceel. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

 

Nr. 4/13 van de agenda 

 

Vastgoed. Heist-op-den-Berg/Wiekevorst. Goorloop (A.7.12). 

Aanleg overstromingsgebied. Grondaankoop. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

De Goorloop op de grens tussen Westerlo (Hulshout) en Heist-op-den-Berg 

(Wiekevorst) overstroomt regelmatig ter hoogte van de industriezone Heultje-

Hulshout op het grondgebied van de gemeente Westerlo. Kantoren en 

fabrieksgebouwen dreigen er onder te lopen terwijl de akkerlanden aan de 

overzijde van de Goorloop op het grondgebied van de gemeente Heist-op-den-Berg 

gespaard blijven van wateroverlast. 

 

Hydraulische studies tonen aan dat dit probleem opgelost kan worden door de 

aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied in Heist-op-den-Berg ter hoogte 

van de Fabriekstraat. 

 

Aquafin zal een nabijgelegen maar niet-werkend bufferbekken vergroten en 

aanpassen zodat dit mee kan ingeschakeld worden om het hemelwater afkomstig 

van het industriepark tijdelijk te bufferen zodat de Goorloop hierdoor minder belast 

wordt. Op dit ogenblik zorgen grote vijzels dat het hemelwater rechtstreeks in de 

Goorloop terecht komt waardoor de afvoer van de Goorloop sterk vergroot. 

 

Een afsprakenprotocol - gecoördineerd door de diensten van de gouverneur - 

tussen gemeenten, brandweerzones en provincie zorgt er nu reeds voor dat bij 

dreigende wateroverlast een wal wordt afgegraven langsheen de Fabriekstraat en 

het water in de lager gelegen akkers kan vloeien. Dit is echter geen duurzame 

oplossing voor de benadeelde eigenaars omdat deze akkers na een overstroming 

een hele tijd niet meer bewerkt kunnen worden. 

 

Uit overleg met de betrokken eigenaars van deze akkers is gebleken dat één hen, 

de nv Magazijnen Hendrickx en Zonen, 2 percelen met een gezamenlijke 

oppervlakte van ongeveer 2 ha wil verkopen. Dit is samen met het door Aquafin te 

vergroten bufferbekken voldoende voor het bufferen van de Goorloop. Het gaat om 

de percelen kadastraal gekend als Heist-op-den-Berg, 5de afdeling, sectie B, 

nummers 369k12 en 369h12, elk 9.425 m² groot en gelegen in agrarisch gebied. 

 

Het team Vastgoed legt thans de verkoopbelofte ten bedrage van 114.000,00 EUR 

voor deze percelen voor. De aankoop gebeurt binnen de marge van het 

schattingsverslag. 

 

De percelen zijn verpacht. Het is niet duidelijk of de pachter absoluut de gronden 

wenst te behouden voor de tuinbouw, of dat hij gewoon probeert de prijs van de 

pachtverbrekingsvergoeding op te drijven. Het team Vastgoed is nog volop aan het 
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onderhandelen, maar er kan niet langer gewacht worden met het voorleggen van 

de verkoopovereenkomst aan de provincieraad, aangezien dit binnen de 6 maanden 

na de ondertekening ervan - op 25 januari 2019 - moet gebeuren. Het team 

Vastgoed stelt dan ook voor de aankoop goed te keuren onder de opschortende 

voorwaarde van het bekomen van een pachtverbrekingsovereenkomst óf van de 

beëindiging van de pacht middels een gerechtelijke procedure. 

 

De bodemattesten zijn blanco. 

 

De bijlagen zijn digitaal beschikbaar. 

 

Krediet is voorzien in het budget. 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 6 juni 2019.  

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Overwegende dat voor de aanleg van een overstromingsgebied voor de Goorloop te 

Wiekevorst, Heist-op-den-Berg een aantal grondverwervingen nodig zijn; 

 

Gelet op de schatting; 

 

Gelet op de verkoopbelofte; 

 

Gelet op de bodemattesten; 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

Onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van een 

pachtverbrekingsovereenkomst óf van de beëindiging van de pacht middels een 

gerechtelijke procedure, en onder verklaring dat de transactie wordt aangegaan 

voor openbaar nut, met name voor de aanleg van een overstromingsgebied langs 

de Goorloop, wordt machtiging verleend tot de aankoop van de percelen kadastraal 

gekend als Heist-op-den-Berg, 5de afdeling, sectie B, nummers 369k12 en 369h12, 

elk 9.425 m² groot volgens kadaster, van de nv Magazijnen Hendrickx en Zonen 

voor een bedrag van 114.000,00 EUR. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
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Nr. 4/14 van de agenda 

 

Vastgoed. Heist-op-den-Berg. Woningen Pleinstraat 25 t/m 37. 

Inrichting elektriciteitscabine. Verkoop gedeelte 

berging aan Iverlek. Aanpassing vergoeding. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

In 2000 heeft de Provincie de woningen in de Pleinstraat 25 tot en met 37 in Heist-

op-den-Berg gekocht om ze vervolgens voor 50 jaar in erfpacht te geven aan de 

sociale huisvestingsmaatschappij Zonnige Kempen in Westerlo. In een berging die 

bij die woningen hoort, had Iverlek zonder medeweten van de Provincie een 

elektriciteitscabine ingericht. Iverlek wou dat regulariseren door een stukje van die 

berging aan te kopen. 

 

In vergadering van 25 februari 2016 ging de provincieraad akkoord met de 

gedeeltelijke verkoop van de berging aan Iverlek voor een bedrag van 

2.300,00 EUR. 

 

Nagelaten werd echter om het akkoord van de erfpachter met die verkoop te 

vragen, die trouwens recht had op een deel van de vergoeding. Dat akkoord werd 

ondertussen bekomen, en de CV Zonnige Kempen stemde in met een vergoeding 

ten bedrage van 10 % van de verkoopprijs, hetzij 230,00 EUR. 

Tevens diende ook nog aan de Algemene Administratie van de 

Patrimoniumdocumentatie ontslag van ambtshalve inschrijving verleend te worden 

bij de overschrijving van de akte. 

 

Die correcties worden thans ter goedkeuring aan de provincieraad voorgelegd. 

 

De bijlagen zijn digitaal beschikbaar. 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 6 juni 2019. 

 

De provincieraad van Antwerpen 

 

Gelet op de inrichting door Iverlek van een elektriciteitscabine in een berging ten 

behoeve van de woningen in de Pleinstraat 25 tot en met 37 in Heist-op-den-Berg; 

 

Gelet op het provincieraadsverslag van 25 februari 2016; 

 

Gelet op het akkoord van de CV Zonnige Kempen; 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Artikel 1 van het besluit van het provincieraadsverslag van 25 februari 2016 met 

betrekking tot de verkoop van een gedeelte van een berging horende bij de 

woningen Pleinstraat 25 tot en met 37 te Heist-op-den-Berg wordt aangepast als 

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

voor de inrichting van een elektriciteitscabine ten behoeve van de woningen in de 

Werftsesteenweg 25 tot en met 37 in Heist-op-den-Berg, wordt machtiging 

verleend tot de verkoop aan Iverlek van een gedeelte van een berging met een 

oppervlakte van 7,37 m², kadastraal gekend als Heist-op-den-Berg, 6de afdeling, 

sectie C, nr. 810r/deel, zoals aangeduid op het opmetingsplan van 30 mei 2012 van 

bvba Landmetersbureel Drawing Assistance uit Hulshout met precadnummer 

12006-10264, tegen de prijs van 2.300,00 EUR. Van dit bedrag zal 2.070,00 EUR 

betaald worden aan de provincie Antwerpen, en 230,00 EUR aan de erfpachter, de 

CV Zonnige Kempen te Westerlo.” 

 

Artikel 2: 

Aan het besluit van het provincieraadsverslag van 25 februari 2016 met betrekking 

tot de verkoop van een gedeelte van een berging horende bij de woningen 

Pleinstraat 25 tot en met 37 te Heist-op-den-Berg wordt volgend artikel 

toegevoegd: 

 

“Artikel 3: 

Beslist wordt aan de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie 

ontslag van ambtshalve inschrijving te verlenen bij de overschrijving van de akte.” 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

 

Nr. 4/15 van de agenda 

 

Vastgoed. Mechelen. Hanswijkbeek (A.2.04). 

Vernieuwing van de sifon onder het kanaal Leuven-Dijle. 

Eerste grondaankoop. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

In zitting van 26 oktober 2017 gaf de deputatie opdracht aan het Team Vastgoed 

om te onderhandelen met de betrokken eigenaars over de minnelijke verwerving 

van hun eigendommen voor de vernieuwing van de sifon door dewelke de 

Handwijkbeek te Mechelen onder het kanaal Leuven-Dijle stroomt op basis van de 

goedgekeurde onteigeningsvergoeding. 

 

Op 23 november 2017 keurde de provincieraad het desbetreffende 

onteigeningsplan goed. 

 

Thans kan de verkoopbelofte voor (de ondergrondse) inneming 3 ter goedkeuring 

voorgelegd worden. 

 

De inneming werd verworven binnen de marge van het schattingsverslag. 

Boven de grondwaarde bekomen de verkopers nog de bij de onteigening 

gebruikelijke wederbeleggingsvergoeding en wachtintrest. 

 

Het bodemattest is blanco. 

 

De bijlagen zijn digitaal beschikbaar. 
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Krediet is voorzien in het budget. 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 6 juni 2019.  

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Overwegende dat voor de vernieuwing van de sifon door dewelke de Hanswijkbeek 

te Mechelen onder het kanaal Leuven-Dijle stroomt een aantal grondverwervingen 

nodig zijn; 

 

Gelet op het onteigeningsplan van 23 mei 2017 van landmeter-expert Lambrecht 

Christof, met plannummer 2 en met precad nummer 12403/10335; 

 

Gelet op de schatting; 

 

Gelet op de verkoopbelofte; 

 

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 

vernieuwing van de sifon door dewelke de Hanswijkbeek onder het kanaal Leuven-

Dijle stroomt, wordt machtiging gegeven tot de aankoop van de hiernavolgende 

inneming van het onteigeningsplan van 23 mei 2017 van landmeter-expert 

Lambrecht Christof, met plannummer 2 en met precad nummer 12403/10335: 

 

 - Ondergrondse inneming 3, ten kadaster gekend als Mechelen, derde afdeling, 

sectie E, nummer 326p/deel, 11 m² groot en eigendom van de heren en 

mevrouwen Christine Breugelmans, Christiane Keymolen, Lucien Luyckx, Lucien 

en Marie Jeanne Peeters-Van Helshoecht, Marijke Pieters, Sonia Sleuwaegen en 

Marguerite Verstraeten en van de nv Immo Artenova, tegen de prijs van 

1.375,00 EUR, alle vergoedingen inbegrepen. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

 

Nr. 4/16 van de agenda 

 

Vastgoed. Ranst. Grote Merriebeek. Ruiling beddingen. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Bij besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Ranst 

van 23 december 2015 bekwamen dhr. Kris Naenen en mevr. Ann Gobbaert 

machtiging tot het verleggen van de waterloop van 2de categorie nummer A.3.18 

“Grote Merriebeek” te Ranst nabij de Laarstraat. Bij deze vergunning werd het 
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advies van de provinciale dienst Integraal Waterbeleid en de bijhorende 

voorwaarden integraal overgenomen. 

 

Bij een verlegging van een onbevaarbare waterloop is het gebruikelijk dat het 

eigendom van de verlaten bedding, eigendom van de provincie Antwerpen, geruild 

wordt tegen de nieuwe bedding, eigendom van de aanvragers. De aanvragers zijn 

de enige aangelanden van de verlaten bedding. 

 

De verlaten bedding heeft een oppervlakte van 130,50 m². Het nieuwe tracé, 

kadastraal gekend als delen van de percelen Ranst, 1e afdeling, sectie B, nummers 

572E en 578E, is 288 m² groot. De verlaten bedding staat op bijgevoegd 

opmetingsplan van landmeter-expert Stan De Schutter dd. 4 april 2019 aangeduid 

als “lot 1”, de nieuwe bedding als “lot 2A” en “lot 2B”. 

 

Aangezien de provincie Antwerpen meer grond verkrijgt dan ze afstaat geschiedt de 

ruiling met gesloten beurs. De tegenpartij draagt alle kosten en erelonen verbonden 

aan het opstellen en verlijden van de akte. 

 

De verlegging werd intussen uitgevoerd en de provinciale dienst Integraal 

Waterbeleid heeft een gunstige keuring voor deze werken afgeleverd. 

 

Aan uw raad wordt voorgesteld machtiging te verlenen voor deze grondruil. 

 

De bijlagen zijn digitaal beschikbaar. 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 6 juni 2019.  

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van de 

gemeente Ranst van 23 december 2015 waarbij dhr. Kris Naenen en mevr. Ann 

Gobbaert machtiging bekwamen tot het verleggen van de waterloop van 

2de categorie nummer A.3.18 “Grote Merriebeek” te Ranst nabij de Laarstraat; 

 

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 een gratis grondruiling met dhr. Kris Naenen en mevr. Ann 

Gobbaert van de oude bedding van de waterloop nummer A.3.18 “Grote 

Merriebeek” te Ranst, gelegen 1e afdeling, sectie B, zonder nummer, groot volgens 

meting 130,50 m², eigendom van de provincie, tegen de nieuwe bedding, 

1e afdeling, sectie B, delen van nummers 572E en 578E, in totaal 288 m² groot, 

eigendom van dhr. Kris Naenen en mevr. Ann Gobbaert, zoals aangeduid op het 

plan van landmeter-expert Stan De Schutter dd. 4 april 2019. 

 

Artikel 2: 

Voor zover als nodig wordt beslist het de verlaten bedding te desaffecteren uit het 

openbaar domein. 
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Artikel 3: 

Alle kosten en erelonen verbonden aan het opstellen en verlijden van de 

ruilingsakte vallen ten laste van de tegenpartij. 

 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Van Dienderen heeft het woord. 
 

Mevrouw VAN DIENDEREN.- Wat de punten betreft die te maken hebben met 

overdrachten van gronden gekoppeld aan beken en waterlopen zou ik de deputatie zeker 

willen feliciteren met haar inspanningen in het kader van het integraal waterbeleid. 

Wij keuren deze punten dan ook met graagte goed. En wat ons betreft mag de ambitie voor 

dat integraal waterbeleid ook nog wat hoger liggen. Collega Vandendriessche heeft straks 

een interpellatie over droogte en waterbeheer. Vandaar krijgt dit alvast onze goedkeuring. 
 

 

VOORZITTER.- Als er geen vragen meer zijn kunnen we overgaan tot de stemming van de 

punten 4/11 tot en met 4/16. 
 

De stemming kan starten. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

34 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

34 leden hebben ja gestemd. 
 

De agendapunten 4/11, 4/12, 4/13, 4/14, 4/15 en 4/16 worden goedgekeurd met 

34 stemmen ja. 
 

 

Nr. 4/17 van de agenda 

 

Vastgoed. Fietsostrade Antwerpen-Lier. Deelproject 1. 

Segment 5/west. Laatste grondaankoop. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Op 24 januari 2019 hechtte de provincieraad reeds goedkeuring aan een reeks van 

3 verkoopbeloften, voor in totaal 7 innemingen. 

Thans kan de laatste verkoopbelofte, voor innemingen 7 en 8, ter goedkeuring 

voorgelegd worden. 

 

Aangezien alle innemingen minnelijk verworven werden, is het niet meer nodig om 

het onteigeningsplan formeel door de provincieraad te laten goedkeuren met het 

oog op het opstarten van een onteigeningsprocedure. 

 

Door de goedkeuring van de verkoopbeloften op basis van het onteigeningsplan dat 

als bijlage bij dit provincieraadsverslag hoort, wordt dit plan impliciet goedgekeurd. 

Verder volstaat het te verwijzen naar het openbaar nut en het algemeen belang. 

 

Het openbaar nut: 

De aanleg van fietsostrades is Vlaams beleid dat werd verankerd in onder meer het 

Mobiliteitsdecreet. Dit decreet voorziet subsidies voor de aanleg van deze 

fietsostrades. Ook de provincies kunnen hiervan gebruik maken. 
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De provincie Antwerpen heeft de aanleg van deze fietsostrade opgenomen in haar 

beleid door middel van het Bestuursakkoord 2013-2018. 

 

De noodzaak: 

Door het traject van de fietsostrade langs de spoorlijn te leggen, is gekozen voor 

het “minst schadelijke” traject, waarbij de minste verwervingen van particulieren 

dienen te gebeuren. Het grootste deel van de innemingen zal immers verlopen via 

overeenkomst (bezettingscontract) met de NMBS. 

 

Volgens het schattingsverslag van 15 juni 2018 van landmeter-expert Bruno 

Mertens zijn de innemingen in de bekomen verkoopbelofte gelegen in agrarisch 

gebied. 

 

De innemingen werden verworven binnen de marge van dit schattingsverslag. 

Bovenop de grondwaarde bekomen de verkopers nog de bij de onteigening 

gebruikelijke wederbeleggingsvergoeding en wachtintrest, en een vergoeding voor 

opstanden (zoals afsluitingen, beplantingen, ….). 

 

Volgende bijzondere voorwaarden werden overeengekomen: 

 - De eigenaar verwijdert zelf de opstanden. 

 - De provincie plaatst een Bekaert-afsluiting met een hoogte van 2 meter 

langsheen de nieuwe eigendomsgrens (geschatte lengte: 140 meter). 

 - De provincie plaatst een inrijpoort van 8 meter breed zoals aangegeven op het 

plannetje in bijlage. 

 - Het achtergebleven snoeihout wordt weggenomen door de aannemer van de 

provincie. 

 

De bodemattesten zijn blanco. 

 

De bijlagen zijn digitaal beschikbaar. 

 

Krediet is voorzien in het budget. 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 6 juni 2019. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Overwegende dat voor de aanleg van de fietsostrade Antwerpen-Lier een aantal 

grondverwervingen nodig zijn; 

 

Gelet op het bezettings- en onteigeningsplan ‘fietsostrade Antwerpen-Lier - 

deelproject 1 - segment 5 (plan 1/2)’ voor de aanleg van de fietsostrade 

Antwerpen-Lier; 

 

Gelet op de verkoopbelofte; 

 

Gelet op de schatting; 

 

Gelet op de bodemattesten; 

 

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

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Onder verklaring dat de verwerving gebeurt voor openbaar nut, met name voor de 

aanleg van de fietsostrade Antwerpen-Lier, wordt machtiging gegeven tot de 

aankoop van de hiernavolgende innemingen van het bezettings- en 

onteigeningsplan ‘fietsostrade Antwerpen-Lier - deelproject 1 - segment 5 (plan 

1/2)’ van 30 maart 2018 met precad nummer 12393/10336: 

 

 - Innemingen 7 en 8, ten kadaster gekend als Lier, derde afdeling, sectie F, 

nummers 378d/deel en 378l/deel, samen 791 m² groot en eigendom van de 

heer Frank Souffriau, tegen de prijs van 10.006,26 EUR, alle vergoedingen 

inbegrepen. 

 

Artikel 2: 

De provincieraad keurt volgende bijzondere voorwaarden goed: 

 - De eigenaar verwijdert zelf de opstanden. 

 - De provincie plaatst een Bekaert-afsluiting met een hoogte van 2 meter 

langsheen de nieuwe eigendomsgrens (geschatte lengte: 140 meter). 

 - De provincie plaatst een inrijpoort van 8 meter breed zoals aangegeven op het 

plannetje in bijlage. 

 - Het achtergebleven snoeihout wordt weggenomen door de aannemer van de 

provincie. 

 

 

VOORZITTER.- Als er geen vragen zijn kunnen we overgaan tot de stemming van dit punt. 
 

De stemming kan starten. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

34 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

34 leden hebben ja gestemd. 
 

Goedgekeurd met 34 stemmen ja. 
 

 

Nr. 4/18 van de agenda 

 

Vastgoed. Geel. Fietsostrade Herentals-Balen. 

Fase 2. Deelproject 11. Grondaankopen. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

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

goedkeuring aan de door het ingenieursbureau Tractebel uit Brussel opgestelde 

onteigeningsplannen met bijhorende motivatie ter verantwoording van het 

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

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

langs deze spoorlijn. 

 

In de loop van de onderhandelingen is gebleken dat de oorspronkelijke 

onteigeningsplannen hier en daar onduidelijkheden en fouten bevatten. Bovendien 
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werd later nog een subsidiedossier voor de bouw van een fietstunnel goedgekeurd 

door de Europese Unie, waardoor het traject van deelproject 8 gewijzigd diende te 

worden. Ook in deelprojecten 9, 11 en 12 dienden aanpassingen te gebeuren in 

functie van een betere afwatering en nieuwe regelgeving rond ‘vergevingsgezinde 

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

 

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

onder de onteigeningsplannen en onteigeningsvergoedingen zoals ze werden 

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

verwerven innemingen en aangepaste innemingen uit de vorige 

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

onderhandeld werd in afwachting van de nieuwe onteigeningsplannen. De 

innemingen die wel op basis van de oude onteigeningsplannen verworven konden 

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

enkele innemingen na waarvoor de gerechtelijke onteigening opgestart is. 

Deelprojecten 11 en 12 (Geel/Mol) betreffen deels gewijzigde en deels bijkomende 

innemingen. 

 

In zitting van 28 juni 2018 keurde de provincieraad de nieuwe onteigeningsplannen 

definitief goed. 

 

Thans legt het departement Logistiek voor volgende innemingen eigendom van de 

consorten Sneyers een verkoopbelofte voor: 

 

 346m² uit het perceel ten kadaster gekend Geel, 1ste afdeling, sectie I, 

nummer 156B aangegeven als inneming 11.31 op het onteigeningsplan van 

Landmeter-Expert Stijn van Maelsaeke met nummer IN20204I 

d.d. 20 september 2017; 

 66m² uit het perceel ten kadaster gekend Geel, 1ste afdeling, sectie I, 

nummer 156B/2 aangegeven als inneming 11.32 op het onteigeningsplan 

van Landmeter-Expert Stijn van Maelsaeke met nummer IN20204I 

d.d. 20 september 2017; 

 331m² uit het perceel ten kadaster gekend Geel, 1ste afdeling, sectie I, 

nummer 178B aangegeven als inneming 11.34 op het onteigeningsplan van 

Landmeter-Expert Stijn van Maelsaeke met nummer IN20204I 

d.d. 20 september 2017; 

 438m² uit het perceel ten kadaster gekend Geel, 1ste afdeling, sectie I, 

nummer 177B, aangegeven als inneming 11.35 op het onteigeningsplan van 

Landmeter-Expert Stijn van Maelsaeke met nummer IN20204I 

d.d. 20 september 2017; 

 66m² uit het perceel ten kadaster gekend Geel, 1ste afdeling, sectie I, 

nummer 176C, aangegeven als inneming 11.36 op het onteigeningsplan van 

Landmeter-Expert Stijn van Maelsaeke met nummer IN20204I 

d.d. 20 september 2017; 

 

Tegen de prijs van 8245,23 EUR alle vergoedingen. Deze prijs ligt binnen de 

marges van het schattingsverslag verhoogd met de gebruikelijke vergoedingen 

zijnde; opstanden, wederbeleggingsvergoeding en wachtinteresten. 

 

Deze delen van percelen werden verpacht aan de heer Kris Sneyers. De 

pachtverbreking werd reeds aan uw raad voorgelegd in zitting van 28 maart 2019. 
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De bijlagen zijn digitaal beschikbaar. 

 

Krediet is voorzien. 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 6 juni 2019.  

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op het onteigeningsplan met nummer IN20204I voor de aanleg van de 

fietsostrade Herentals-Balen op het grondgebied van de gemeente Geel ; 

 

Overwegende dat de eigenaars van innemingen 11.31, 11.32, 11.34, 11.35 en 

11.36 bereid zijn tot een minnelijke overdracht aan de provincie; 

 

Gelet op de schatting; 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Onder verklaring dat de verwerving gebeurt voor openbaar nut, wordt machtiging 

verleend tot de aankoop van de hiernavolgende innemingen van de 

onteigeningsplannen voor de aanleg van de fietsostrade Herentals-Balen, 

deelproject 11 te Geel: 

 

Van de heer Jozef Sneyers en mevrouw Rita Belmans (1/4 VE), van de heer Alfons 

Sneyers (1/4 VE), van mevrouw Dimphna Augusta (1/4 VE) en mevrouw Paula 

Sneyers (1/4 VE) tegen de prijs van 8245,23 EUR alle vergoedingen inbegrepen; 

 346m² uit het perceel ten kadaster gekend Geel, 1ste afdeling, sectie I, 

nummer 156B aangegeven als inneming 11.31 op het onteigeningsplan van 

Landmeter-Expert Stijn van Maelsaeke met nummer IN20204I 

d.d. 20 september 2017; 

 66m² uit het perceel ten kadaster gekend Geel, 1ste afdeling, sectie I, 

nummer 156B/2 aangegeven als inneming 11.32 op het onteigeningsplan 

van Landmeter-Expert Stijn van Maelsaeke met nummer IN20204I 

d.d. 20 september 2017; 

 331m² uit het perceel ten kadaster gekend Geel, 1ste afdeling, sectie I, 

nummer 178B aangegeven als inneming 11.34 op het onteigeningsplan van 

Landmeter-Expert Stijn van Maelsaeke met nummer IN20204I 

d.d. 20 september 2017; 

 438m² uit het perceel ten kadaster gekend Geel, 1ste afdeling, sectie I, 

nummer 177B, aangegeven als inneming 11.35 op het onteigeningsplan van 

Landmeter-Expert Stijn van Maelsaeke met nummer IN20204I d.d. 20 

september 2017; 

 66m² uit het perceel ten kadaster gekend Geel, 1ste afdeling, sectie I, 

nummer 176C, aangegeven als inneming 11.36 op het onteigeningsplan van 

Landmeter-Expert Stijn van Maelsaeke met nummer IN20204I 

d.d. 20 september 2017; 
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Artikel 2: 

Beslist wordt aan de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie 

ontslag van ambtshalve inschrijving te verlenen bij de overschrijving van de akte. 

 

Artikel 3: 

Voor zover als nodig wordt beslist het goed dat de provincie afstaat te 

desaffecteren uit het openbaar domein. 

 

 

VOORZITTER.- Als er geen vragen zijn kunnen we overgaan tot de stemming van dit punt. 
 

De stemming kan starten. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

34 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

34 leden hebben ja gestemd. 
 

Goedgekeurd met 34 stemmen ja. 
 

 

VOORZITTER.- Voor we aan de interpellaties beginnen gaan we even een korte pauze 

nemen. 
 

 

De vergadering wordt geschorst om 15.41 uur en heropent om 15.52 uur. 
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6. Interpellaties 

 

Nr. 6/1 van de agenda 

 

Interpellatie in verband met Tomorrowland, 

ingediend door Louis Schoofs (Groen). 

Interpellatie 

 

Context 

Op 13 september 2016 vermeldt het snel nieuws van De Standaard dat de 

gemeentebesturen van Boom en Rumst toestemming geven om de 13de editie van 

TOMORROWLAND 2 weekends te laten duren. 

 

Het festival Tomorrowland werd eenmalig 2 weekends georganiseerd omwille van 

de 10de verjaardag. Dit werd door de toenmalige burgemeester van Rumst met 

kracht gecommuniceerd in de gemeenteraad. 

 

Ondertussen weten wij allemaal dat 2 weekends de jaarlijkse realiteit zijn 

geworden. 

 

Dat het festival een bekendheid heeft verworven is een feit, dat de organisatie van 

Tomorrowland zich geëngageerd heeft naar de omringende inwoners is een 

belangrijke stap. 

 

Niettemin blijft het een festival dat doorgaat op een provinciaal domein 

met als finaliteit ‘een recreatiedomein’. 

 

“Nu is het een recreatiedomein met mooie vijvers en prachtige natuur waar je 

heerlijk kunt wandelen en fietsen. Ongeveer één derde van het domein wordt 

ingekleed als natuurzone. Hier vind je de pioniersvegetatie die spontaan gegroeid is 

nadat de steenbakkers hun activiteiten in de kleiput hebben stopgezet. Een rijke 

schakering aan vogels, insecten en dieren vinden hier een onderkomen. 

“Sindsdien werden in verschillende fasen werken uitgevoerd die De Schorre hebben 

omgevormd tot een prachtig groen recreatiedomein en een ideale locatie voor 

feesten, evenementen, meetings en congressen…” (website De Schorre). 

 

Bij evenementen is het belangrijk dat er een draagvlak is bij de 

stakeholders en niet in het minst bij de lokale inwoners en verenigingen; 

bv. jeugdbewegingen, socioculturele en sportverenigingen zouden kunnen 

betrokken worden en alzo die extra financiën kunnen verwerven om in een tijd van 

inkrimping van subsidies toch aan bijkomende middelen te geraken. 

 

Wat is de strategie van Tomorrowland; eerst was het eenmalig 2 weekends 

bij het 10-jarig bestaan, nu is het permanent 2 weekends? Is de volgende 

stap een volle maand juli? 

 

Geluidsoverlast is een gevoelig thema, maar je zult nooit de impact van bastonen 

kunnen uitschakelen die gedurende 2 lange weekends in de omgeving hoorbaar 

zijn. Niet iedereen is fan van dansmuziek. Allicht is het makkelijker een 

geluidsoverlast te accepteren als het event de lokale jeugdbeweging omhelst, maar 

2 uitgerekte weekends voor een commerciële organisatie is een andere context. 
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Kortom. Duidelijkheid over de afspraken vandaag en naar de toekomst 

maken goede vrienden en succes is er ‘vooreerst’ voor de inwoners en 

betrokken stakeholders. 

 

Provinciale convenant als proactief instrument? 

 

De provincie kan een kader schetsen –een convenant opstellen- die zij vooraf 

aanreikt aan de betrokken besturen, organisatoren, stakeholders van omvangrijke 

evenementen. Binnen dergelijke convenant stelt de provincie zich als regisseur op 

en uit zij haar verwachtingen en grenzen op een uitnodigende transparante wijze. 

 

Kortom; duidelijkheid vooraf. 

 

De finaliteit van een convenant omvat de leefomgeving van de nabije inwoners 

tijdens de evenementen, de geluidsoverlast, de vakantierust, de sympathie, de 

mobiliteit én de betrokkenheid van diverse stakeholders. De draagkracht omvat ook 

de inzetbaarheid van de administratie, de politie, de brandweer… tijdens de events 

én de impact op de beschikbaarheid van de korpsen voor de betrokken gemeente 

het hele jaar door; recuperatie van overuren, verlof opname. Tevens heeft het 

aandacht voor de maximale toegankelijkheid van ‘in deze case’ het provinciaal 

domein De Schorre voor de lokale inwoners; een provinciaal domein gefinancierd 

met overheidsgeld. 

 

Vanuit een convenant kan een jaarlijkse transparante evaluatie worden gemaakt 

door de betrokken stakeholders en door hen een draagkracht worden opgebouwd. 

 

Bijkomende vragen 

- Welke afspraken zijn gemaakt betreffende het aantal festivaldagen en uren 

en de party’s op de verblijfssites. Voor welke termijn gelden deze afspraken? 

 

- Welke afspraken zijn gemaakt betreffende de toegankelijkheid voor de 

burgers van het provinciaal domein in de zomer en vakantiemaanden? 

 

- Wat zijn de financiële afspraken en voor welke periode? 

 

 

VOORZITTER.- De heer Schoofs heeft het woord. 
 

De heer SCHOOFS.- Op 13 september 2016 vermeldt het ‘snel nieuws’ van De Standaard 

dat de gemeentebesturen van Boom en Rumst toestemming geven om de 13de editie van 

Tomorrowland 2 weekends te laten duren. Het festival Tomorrowland werd eenmalig 

2 weekends georganiseerd omwille van de 10de verjaardag. Dat het eenmalig zou zijn werd 

door de toenmalige burgemeester van Rumst met kracht gecommuniceerd in de 

gemeenteraad. Om geen onduidelijkheid te creëren, collega Weckhuysen, dat was niet u. 

Ondertussen weten wij allemaal dat 2 weekends de jaarlijkse realiteit zijn geworden. 

Dat het festival een bekendheid heeft verworven is een feit, dat de organisatie van 

Tomorrowland zich geëngageerd heeft naar de omringende inwoners is een belangrijke 

stap. 
 

Niettemin blijft het een festival dat doorgaat op een provinciaal domein met als finaliteit 

‘een recreatiedomein”. Ik lees uit de website: “Nu is het een recreatiedomein met mooie 
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vijvers en prachtige natuur waar je heerlijk kunt wandelen en fietsen. Ongeveer één derde 

van het domein wordt ingekleed als natuurzone. Hier vind je de pioniersvegetatie die 

spontaan gegroeid is nadat de steenbakkers hun activiteiten in de kleiput hebben 

stopgezet. Een rijke schakering aan vogels, insecten en dieren vinden hier een 

onderkomen.” Ik ga nog even verder: “Sindsdien werden in verschillende fasen werken 

uitgevoerd die De Schorre hebben omgevormd tot een prachtig groen recreatiedomein en 

een ideale locatie voor feesten, evenementen, meetings en congressen.” 

Bij evenementen lijkt het mij belangrijk dat er een draagvlak is bij alle stakeholders in de 

buurt en niet in het minst bij de lokale inwoners en verenigingen, bv. jeugdbewegingen, 

socioculturele en sportverenigingen zouden kunnen betrokken worden en alzo die extra 

financiën kunnen verwerven om in een tijd van inkrimping van hun subsidies toch aan 

bijkomende middelen te geraken. Ooit waren er festivals, Torhout-Werchter, en de 

parking werd er uitgebaat door de jeugdbeweging, en er was zelden een probleem. 

Maar ik blijf altijd met de vraag zitten: wat is de strategie van Tomorrowland? Eerst was 

het eenmalig 2 weekends bij het 10-jarig bestaan, nu is het permanent 2 ruime weekends. 

Is de volgende stap een volle maand juli? En ik begrijp dat. Als ik 2 jaar geleden 

Tomorrowland bezocht heb en al die werken zag, vroeg ik mij ook af hoe je zoiets als 

privéorganisatie rentabiliseert als je maar 4 of 5 dagen hebt. Maar de vraag is of dit in 

een provinciaal recreatiedomein kan, en onder welke voorwaarden? 
 

Geluidsoverlast is een gevoelig thema, maar je zult nooit de impact van bastonen kunnen 

uitschakelen die gedurende 2 lange weekends in de omgeving hoorbaar zijn. Niet iedereen 

is fan van dansmuziek. Allicht is het makkelijker een geluidsoverlast te accepteren als het 

event de lokale jeugdbewegingen of culturele verenigingen omhelst, maar 2 uitgerekte 

weekends voor een commerciële organisatie is een andere context voor de omgeving. 
 

Kortom, duidelijkheid over de afspraken vandaag en naar de toekomst maken goede 

vrienden en succes is er ‘vooreerst’ voor de inwoners en betrokken stakeholders. 

Als ik terugblik op heel dat proces van jaren, dat niet al te makkelijk is verlopen, is de 

vraag die ik mij stel: is dat niet een provinciale convenant als proactief instrument? 

Wat zou een provinciale convenant kunnen zijn? De provincie kan een kader schetsen –een 

convenant opstellen- die zij vooraf aanreikt aan de betrokken besturen, organisatoren, 

stakeholders van omvangrijke evenementen zoals Tomorrowland. Binnen dergelijke 

convenant stelt de provincie zich als regisseur op en uit zij haar verwachtingen en grenzen 

op een uitnodigende transparante wijze. Kortom, duidelijkheid vooraf. 

De finaliteit van een convenant omvat de leefomgeving van de nabije inwoners tijdens de 

evenementen, de geluidsoverlast, de vakantierust, de sympathie, de mobiliteit én de 

betrokkenheid van diverse stakeholders. De draagkracht omvat ook de inzetbaarheid van 

de administratie, de politie, de brandweer, tijdens de events én de impact op de 

beschikbaarheid van de korpsen voor de betrokken gemeente het hele jaar door. Van 

recuperatie van overuren, verlof opname, weten we allemaal dat het tot moeilijkheden 

heeft geleid. Vandaag is het de federale politie, dus daar is een overdracht gebeurd.  

Tevens heeft het aandacht voor de maximale toegankelijkheid van ‘in deze case’ het 

provinciaal domein de Schorre voor de lokale inwoners, een provinciaal domein gefinancierd 

met overheidsgeld. En als ik de woensdagnamiddag met mijn kleinkinderen naar het domein 

ga zie ik dat de speeltuin daar heel veel benut wordt. En het is net in die juli/augustus 

maanden dat die toegankelijkheid zeer beperkt wordt. 
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Vanuit een convenant kan een jaarlijkse transparante evaluatie worden gemaakt, niet alleen 

door Tomorrowland in haar brochure, maar door de betrokken stakeholders en door hen 

kan een andere draagkracht worden opgebouwd. 
 

Mijn bijkomende vragen zijn de volgende: 
 

- Welke afspraken zijn gemaakt betreffende het aantal festivaldagen en uren en de 

party’s op de verblijfssites. Want na de festivaluren zijn er nog party’s op de 

bedrijfssites, en die beginnen al donderdag. Voor welke termijn gelden deze afspraken? 

- Welke afspraken zijn gemaakt betreffende de toegankelijkheid voor de burgers van 

het provinciaal domein in de zomer- en vakantiemaanden? Ik heb dat gelezen in een 

persartikel, maar ik zou graag weten welke afspraken er gemaakt zijn. 

- Wat zijn de financiële afspraken en voor welke periode? 
 

 

VOORZITTER.- De heer De Haes heeft het woord. 
 

De heer DE HAES, gedeputeerde.- Dank u wel, collega. 

Uw vraag geeft mij opnieuw de kans om een omstandig antwoord te geven. 
 

Het APB De Schorre heeft voor de organisatie van Tomorrowland een 

gebruiksovereenkomst afgesloten. Deze werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 

23 maart 2017 voor een periode van 17 jaar nl. van 2017 tot en met 2033. 

De antwoorden op uw gestelde vragen zijn eigenlijk allemaal terug te vinden in deze 

overeenkomst. 
 

Een eerste antwoord is de mogelijkheid om maximum 2 evenementenweekends van drie 

dagen (de laatste twee weekends van de maand juli) te organiseren. 1 zou dus ook nog 

kunnen, 3 niet. 

De periode voor opbouw, afbraak en het evenement zelf bedraagt 10 weken voor 

2 weekends, 9 weken voor 1 weekend. Indien deze termijn wordt overschreden, zal 

1.000 EUR forfaitaire vergoeding per dag bijkomend verschuldigd zijn. 

De festivaluren zijn op vrijdag en zaterdag van 12 tot 01 uur. Zondag van 12 tot 24 uur. 

De campingsite (geen bevoegdheid De Schorre) van donderdag 10 uur tot maandag 15 uur. 

Openingsfeest is donderdag van 13 tot 01 uur. 

Opbouw en afbraak gebeuren op weekdagen tussen 7 en 22 uur. 
 

De toegankelijkheid voor de bezoekers van De Schorre wordt in banners aan het domein 

toegelicht, uiteraard ook op de website, buurtkrant, de gemeente, enz. 

De toegankelijkheid werd vastgesteld in samenspraak met de organisatoren, De Schorre, 

de domeingebruikers (cafetaria). De Schorre wordt maximaal toegankelijk gehouden 

rekening houdend met de veiligheid van de bezoekers van het domein. 

Wat betekent dit: 

o Tussen 13 juni tot 12 augustus is er sluiting van de zones die intensief gebruikt worden voor 

opbouw en afbraak van het festival. 

o Tussen 1 juli tot 9 augustus: sluiting van de centrale zones op het domein: recreatieverhuur 

en het congrescentrum.  
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o Tussen 15 juli tot 1 augustus: sluiting natuurgedeelte (trollenbos), vissers, en toerisme 

kantoor. 

o Tijdens de festivaldagen: sluiting brasserie en speeltuin. 
 

Het contract loopt tot en met 2033. De organisatoren betalen 630.000 EUR, exclusief 

BTW, per jaar (jaarlijks te indexeren). Indien slechts 1 weekendevent zou plaatsvinden 

wordt 395.000 EUR gevorderd (jaarlijks te indexeren). Bijkomend heeft de gebruiknemer 

gedurende de periode van de gebruiksovereenkomst met APB De Schorre investeringen 

gedaan in de infrastructuur van De Schorre. Voor de periode van 2012 – 2019 bedroeg het 

totaalbedrag van deze investeringen 17.168.778,60 EUR. Tel daarbij de jaarlijkse 

vergoeding die gegeven wordt, dan moet je dat in een grootorde uitdrukken dat de 

gebruiknemer van de overeenkomst, ID&T, nu WEAREONE.world, meer in De Schorre 

inbrengt dan de provincie, tot bijna tweemaal zoveel. Ik denk dat dit een uniek verhaal is. 

Ik denk dat we nog heel ver zullen moeten zoeken om nog ergens een domein te vinden waar 

op die manier in een PPS wordt samengewerkt. 
 

Wat betreft de buurt- en omgevingsafspraken. U vraagt een convenant, maar er is nu al een 

afsprakennota en een draaiboek. 

De organisatoren beschikken over een uitgebreide buurtwerking, u hebt er zelf naar verwezen, 

rond het festivalterrein en de camping. Deze werking heeft tot doel een goede verstandhouding 

en communicatie met de buren i.v.m. mobiliteit, overlast, milieuhinder in stand te houden. 

o Concrete jaarlijkse initiatieven: 

 Buurthuis: permanente toegang voor buren met vragen  

 Buurtkrant 

 Burendag met rondleidingen op het festival tussen 2 weekends: 10.000 deelnemers in 

2019. Deze dag is ook alleen maar mogelijk als je 2 weekends doet. Dan is dat midden 

tussen de 2 weekends. 

 Voordeeltickets voor inwoners van de Rupelstreek 

 Maandelijks overleg via buurtvergaderingen 

o Bijzondere projecten ten behoeve van de domeingebruikers. 

 Trollenbos: realisatie van een kunstproject voor kinderen met recyclagematerialen 

 One World Bridge: realisatie van een kunstinstallatie/brug doorheen het domein 

 Diverse terreinwerken ter verbetering en verfraaiing van het domein. 

Samenwerking met de lokale besturen, verenigingen en betrokken diensten uit Boom en 

Rumst. 

o Op regelmatige basis is er overleg met alle betrokken diensten en disciplines ter 

voorbereiding van het festival. Na het festival volgt er een evaluatie met alle betrokken 

diensten. 

o Provincieraadsleden krijgen de mogelijkheid om deel te nemen aan een rondleiding. Ik 

nodig ook iedereen uit om dat te doen, want als je ziet wat daar komt bij kijken, ook 

naar veiligheid toe, zal je realiseren hoe professioneel en complex het wordt aangepakt. 

o Via de respectievelijke belasting op evenementen is er een jaarlijkse financiële return 

naar de gemeenten. 

o Ondersteuning van het lokale verenigingsleven via rechtstreekse ondersteuning van 

evenementen en de inzet van medewerkers binnen het festival. 

Draagvlak bij de bewoners is natuurlijk ook niet onbelangrijk. 
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o Om een positief draagvlak bij de bewoners te creëren werd in 2016 een charter 

opgesteld tussen de gemeente en De Schorre. Hierbinnen werden een aantal 

maatregelen genomen om de draagkracht van het domein en de buurt te verbeteren. Dat 

is ook voor een stuk een antwoord op uw vraag naar de lange termijn. 

 Beperking van het aantal evenementendagen op het domein tot 17, en we houden ons 

daar strikt aan. 

 Mobiliteitsmaatregelen en ingrepen om de buurt te ontlasten zijn genomen. 

 Er is een enorme communicatie en samenwerking met de buurt via de 

buurtvergaderingen. 
 

Het proces dat we daar zien gebeuren is volgens mij een mooi verhaal, ook al houdt u, en 

ook ik, niet van de muziek. Maar wat zich daar afspeelt is een internationaal feest van 

verdraagzaamheid. 

Ik denk dat ik de duidelijkheid die u gevraagd heeft u nu heb kunnen geven. Er is aandacht 

voor de draagkracht, er is beperking tot maximum 2 weekends, er zijn afspraken, er is een 

draaiboek, er zijn heel veel evaluatiemomenten. Maar ik kan niet meer doen dan u echt 

uitnodigen om daar mee te gaan kijken. Op de zaterdagen zijn er de rondleidingen. Als u 

hebt ingeschreven zien we mekaar daar. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Schoofs heeft het woord. 
 

De heer SCHOOFS.- U zei 17 evenementendagen. Bedoelde u in totaliteit op een jaar, of is 

dit enkel voor Tomorrowland? 
 

 

De heer DE HAES, gedeputeerde.- Nee, in totaliteit op een jaar. 
 

 

Nr. 6/2 van de agenda 

 

Interpellatie in verband met: 

'Zijn we klaar voor een nieuwe droge zomer?', 

ingediend door Diederik Vandendriessche (Groen). 

Interpellatie 

 

U herinnert het zich ongetwijfeld nog alsof het gisteren was, en dat kunnen we bij 

de huidige temperaturen bijna letterlijk nemen. De zomer van vorig jaar was 

uitzonderlijk droog en de klimaatopwarming zal er enkel voor zorgen dat we maar 

best voorbereid zijn tegen nieuwe langere periodes van droogte. In september 

vorig jaar interpelleerde ik de gouverneur en de deputatie over een evaluatie van 

de droogtemaatregelen tijdens die bewuste hete zomer van 2018 en over het 

waterbeleid op middellange termijn. De vraag stelt zich namelijk hoe we kunnen 

garanderen dat de watervoorraden in onze provincie de komende jaren 

gegarandeerd blijven. 

 

Een van de mogelijke maatregelen die door de toenmalige gedeputeerde van 

Leefmilieu, Rik Röttger, voorgesteld werden, was de aanstelling van een provinciale 

droogte- en hemelwatercoördinator. Die coördinator zou de gemeenten kunnen 

ondersteunen bij het maken van afkoppelingsplannen in het kader van een 
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duurzame opvang van ons hemelwater. Daarnaast werd er ook melding gemaakt 

van een project met watertankstations, waarbij er sprake was van de mogelijke 

creatie van twee stations. Er waren wel nog heel wat vragen in verband met de 

infrastructuur, het transport en de controle van het minimumpeil in dergelijke 

stations. Het bleek ook dat er tijdens die hete zomer van 2018 vooral vanuit de 

landbouw veel vragen waren gekomen voor meer ondersteuning. Zo bleken onder 

meer de waterbassins voor de glastuinbouw te klein te zijn. 

 

Begin mei berichtten verschillende media bovendien dat het grondwaterpeil in 

Vlaanderen bijzonder laag was, onder meer als gevolg van de droge zomer van 

vorig jaar, maar ook door een zeer droge maand april dit jaar. Vlaanderen behoort 

- door de hoge bevolkingsdichtheid en de beperkte beschikbaarheid van 

oppervlakte- en grondwater – trouwens bij de Europese regio’s met de minste 

hoeveelheid beschikbaar water per inwoner. Eind april was een derde van de 

Vlaamse grondwaterstanden zeer laag en bijna een kwart van de 

grondwaterstanden laag voor de tijd van het jaar. In slechts 38 procent van de 

meetlocaties was de waterstand normaal, in amper één op de twintig werd de 

indicatie ‘hoog’ waargenomen. Wat onze provincie betrof, leek vooral de 

Noorderkempen zich eind april in de gevarenzone te bevinden. 

 

Vandaar onze vragen voor de gouverneur en de deputatie: 

- Op Vlaams niveau is er onder impuls van de Vlaamse Milieumaatschappij 

inmiddels een droogteplan ontwikkeld: welke specifieke aandachtspunten 

voor de provincie Antwerpen worden daarin vermeld? Wat is de rol van de 

gouverneur daarin? 

- Is er ondertussen op provinciaal niveau een droogte- en 

hemelwatercoördinator aangesteld, zoals in september 2018 aangekondigd 

werd? Hoe wordt de coördinatie tussen de verschillende bestuursniveaus 

georganiseerd tijdens de komende zomermaanden? En is er een 

langetermijnvisie voor die coördinatie om proactief maatregelen te nemen? 

- Is het project van de watertankstations verder uitgerold? 

- Hoe wordt er in periodes van droogte tegemoetgekomen aan een betere 

ondersteuning van de landbouw? 

- Welke structurele maatregelen worden er genomen om de lage 

grondwaterstanden te compenseren? 

 

 

VOORZITTER.- De heer Vandendriessche heeft het woord. 
 

De heer VANDENDRIESSCHE.- Dank u wel, voorzitter. 
 

Collega’s, zijn we klaar voor een nieuwe droge zomer?  

U herinnert het zich ongetwijfeld alsof het gisteren was. Dat kunnen we bij de huidige 

temperaturen bijna letterlijk nemen. De zomer van vorig jaar was uitzonderlijk droog, en 

de klimaatopwarming zal er enkel voor zorgen dat we maar best voorbereid zijn tegen 

nieuwe, langere periodes van droogte.  

In september van vorig jaar interpelleerde ik de gouverneur en de deputatie over een 

evaluatie van de droogtemaatregelen tijdens die bewuste hete zomer van 2018, en over het 

waterbeleid op middellange termijn. De vraag stelt zich namelijk hoe we kunnen garanderen 

dat de watervoorraden in onze provincie de komende jaren gegarandeerd blijven. Een van 

de mogelijke maatregelen die door de toenmalige gedeputeerde van leefmilieu Rik Röttger 
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voorgesteld werd was de aanstelling van een provinciale droogte- en 

hemelwatercoördinator. Die coördinator zou de gemeenten kunnen ondersteunen bij het 

maken van afkoppelingsplannen in het kader van een duurzame opvang van ons hemelwater. 

Daarnaast werd er ook melding gemaakt van een project met watertankstations, waarbij er 

sprake was van een mogelijke creatie van 2 stations. Er waren wel nog heel wat vragen in 

verband met de infrastructuur, het transport en de controle van het minimumpeil in 

dergelijke stations.  

Het bleek ook dat er tijdens die hete zomer van 2018 vooral vanuit de landbouw veel 

vragen waren gekomen voor meer ondersteuning. Zo bleken onder meer de waterbassins 

voor de glastuinbouw te klein te zijn. 
 

Begin mei berichtten verschillende media bovendien dat het grondwaterpeil in Vlaanderen 

bijzonder laag was, onder meer als gevolg van de droge zomer van vorig jaar, maar ook door 

een zeer droge maand april dit jaar. Vlaanderen behoort, door de hoge bevolkingsdichtheid 

en de beperkte beschikbaarheid van oppervlakte- en grondwater, trouwens bij de Europese 

regio’s met de minste hoeveelheid beschikbaar water per inwoner. Eind april was 1/3 van de 

Vlaamse grondwaterstanden zeer laag, en bijna een kwart van de grondwaterstanden laag 

voor de tijd van het jaar. In slechts 38 % van de meetlocaties was de waterstand normaal. 

In amper 1 op de 20 werd de indicatie hoog waargenomen. Wat onze provincie betrof leek 

vooral de Noorderkempen zich eind april in de gevarenzone te bevinden. 
 

Vandaar onze vragen voor de deputatie, en ook voor de gouverneur. De gouverneur heeft 

mij daarnet gezegd dat de vragen mee beantwoord worden door gedeputeerde De Haes en 

dat ze mij ook schriftelijk ging antwoorden op haar aspect en voor haar rol daarin. 
 

- Op Vlaams niveau is er onder impuls van de Vlaamse Milieumaatschappij inmiddels een 

droogteplan ontwikkeld: welke specifieke aandachtspunten voor de provincie Antwerpen 

worden daarin vermeld? Wat is de rol van de gouverneur daarin? 

- Is er ondertussen op provinciaal niveau een droogte- en hemelwatercoördinator 

aangesteld, zoals in september 2018 aangekondigd werd? Hoe wordt de coördinatie tussen 

de verschillende bestuursniveaus georganiseerd tijdens de komende zomermaanden? En is 

er een langetermijnvisie voor die coördinatie om proactief maatregelen te nemen?  

- Is het project van de watertankstations verder uitgerold?  

- Hoe wordt er in periodes van droogte tegemoetgekomen aan een betere ondersteuning 

van de landbouw? 

- Welke structurele maatregelen worden er genomen om de lage grondwaterstanden te 

compenseren? 
 

We hebben gisteren in de pers ook al vernomen dat er een gedifferentieerd beleid is voor 

de waterlopen. Een heel goede maatregel, denk ik, om belangrijke ecologisch waardevolle 

gebieden te beschermen. Daarbij was dan wel de voetnoot dat in landbouwzones wel 

makkelijker de mogelijkheid is om water te capteren. Vandaar ook die bijkomende vraag 

eventueel om dat misschien even toe te lichten. 
 

Dank u. 
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VOORZITTER.- De heer De Haes heeft het woord. 
 

De heer DE HAES, gedeputeerde.- Dank u wel, collega, voor de vragen. 
 

Ik heb daarstraks zeker ook de felicitaties genoteerd van mevrouw Van Dienderen, maar 

die felicitaties zijn niet voor ons. Die zijn zeker, en in het bijzonder voor de mensen van 

onze diensten die er dagdagelijks mee bezig zijn. 
 

Ik had dit onderwerp ook graag wat omstandiger toegelicht in een van de volgende 

raadscommissies. Maar gezien u de vragen stelt ben ik genoodzaakt om omstandig te 

antwoorden. Het zijn 5 vragen, maar in elke vraag zitten nog wat onderdelen, en elk 

onderdeel heeft nog wat aliënatie. Ik ga proberen toch bij de les te blijven en vraag per 

vraag te beantwoorden. 
 

1. Op Vlaams niveau is er onder impuls van de Vlaamse Milieumaatschappij inmiddels een 

droogteplan ontwikkeld: welke specifieke aandachtspunten voor de provincie Antwerpen 

worden daarin vermeld? Wat is de rol van de gouverneur daarin? 
 

In het droogteplan zijn er verschillende acties die betrekking hebben op de provinciale 

dienst Integraal Waterbeleid. Sta me toe om die acties heel even toe te lichten. 

- Actie 59: het uitwerken van minimale waterpeilen in functie van natuur- en 

watergebruiksbeperkingen. 

Stand van zaken: de deputatie heeft op 20 juni 2019 15 stroomgebieden geselecteerd die 

omwille van de aanwezigheid van beschermde vissoorten extra bescherming nodig hebben. 

Voor deze stroomgebieden kan op basis van lage waterpeilen een captatieverbod aan de 

gouverneur voorgelegd worden. Met betrekking tot dit captatieverbod hebben de VMM en 

de 5 provincies de voorbije 2 jaar gewerkt aan een wetgevend kader. Het verzameldecreet 

omgeving, natuur en landbouw werd op 19 juni 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad 

en laat de Vlaamse Regering toe nadere regels vast te stellen die het onttrekken van water 

uit onbevaarbare waterlopen verbieden of nader regelen. Bij waterschaarste of droogte, 

of de dreiging ervan, kan de Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het 

waterbeleid, of de gouverneur, als de droogte een regionaal karakter heeft, op voorstel 

van een of meer waterbeheerders beslissen om een tijdelijke beperking of een tijdelijk 

verbod tot watercaptatie uit onbevaarbare waterlopen in te stellen. 

Inderdaad, bij de droogte van vorig jaar stond bijna 90 % van onze provinciale waterlopen 

droog. Maar onze provincie, vanuit onze dienst Integraal Waterbeleid, heeft als eerste 

waterbeheerder in Vlaanderen zo’n selectie gemaakt op basis van peilingen en metingen on 

the field. 

Ik denk dat die felicitaties dan ook voor die mensen zijn die dat initiatief hebben kunnen 

nemen, en die daaraan werken. 

Het is ook wel de bedoeling om die meettechnieken continu te verfijnen. Wij zullen daar 

een trekkersrol op nahouden. 

- Actie 28: verdere uitbouw van de monitoring van waterkwantiteit. 

Stand van zaken: De provincie Antwerpen zal een meetnetwerk van waterpeilmetingen in 

waterlopen uitwerken opdat “droogte” in de toekomst beter geobjectiveerd/ 

gekwantificeerd kan worden. Een samenwerking hierrond is opgestart met VITO, VMM en 

andere provincies. Zo werden de voorbije maanden al een drietal keer met VITO, VMM en 
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de provincie Oost-Vlaanderen samengezeten. Het idee is wel om een aantal meters te 

testen en een kosten-baten analyse te maken. Want als je ter plekke een meter zet en je 

moet die dan fysiek gaan nakijken is dat een heel arbeidsintensief verhaal. Dus er wordt 

gekeken in meters met een radiosturing, zodanig dat je veel gegevens gemakkelijk kunt 

verzamelen. Dat zijn de online peilmeters, die gaan via een mobiel netwerk rechtstreeks 

communiceren met de districtscontroleurs, die dan niet op pad moeten gaan. Maar we 

hebben wel een ‘real time’ beeld van de waterstanden. De bedoeling is om dat over gans de 

provincie uit te rollen in samenwerking met de vernoemde partners. 

- Actie 90: een integrale aanpak van erosie. 

Stand van zaken: de provincie Antwerpen heeft in het kader van dit project in 

samenwerking met Eco2 en Nederlandse partners kleinschalige waterconserverings-

maatregelen uitgevoerd in het stroomgebied van de Kleine Aa te Essen/Kalmthout. De 

dienst past de drietrapsstrategie ‘vasthouden-bergen-afvoeren’ sinds jaar en dag toe bij 

de realisatie van haar projecten en draagt hierdoor bij aan de verschillende doelstellingen 

van het droogteplan. Dit is noodzakelijk door de groeiende kans op extreme weersituaties 

veroorzaakt door de klimaatsverandering. Er zijn nog meer projecten lopende of gepland. 

We voeren dat uit in bijvoorbeeld De Scheppelijke Nete in Mol of in het Waterlandschap 

van het project in Ravels. 

Verder is er door de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid een draaiboek droogte 

opgemaakt waarin een duidelijke rol voor de gouverneur en de provinciale 

droogtecommissies is weggelegd. Aangezien waterschaarste en droogte-effecten zowel op 

een lokale als op bovenlokale schaal kunnen voorkomen, zijn er immers op twee niveaus - op 

provinciaal niveau en op Vlaams niveau - droogteoverlegstructuren ingesteld. Een goede 

wisselwerking en samenwerking is dan van primordiaal belang. De gouverneur zit het 

provinciale overleg voor. Zij is verantwoordelijk om, in voorkomend geval, na het nodige 

overleg, de politiemaatregelen uit te vaardigen en af te kondigen en desgevallend bij te 

dragen tot de effectieve handhaving ervan. Zij zal u schriftelijk een omstandige 

toelichting geven over haar rol. Gezien het hier natuurlijk over een interpellatie gaat, kan 

de gouverneur in deze niet geïnterpelleerd worden. Er kan wel een vraag worden gesteld. 
 

2. Is er ondertussen op provinciaal niveau een droogte- en hemelwatercoördinator 

aangesteld, zoals in september 2018 aangekondigd werd? Hoe wordt de coördinatie tussen 

de verschillende bestuursniveaus georganiseerd tijdens de komende zomermaanden? En is 

er een langetermijnvisie voor die coördinatie om proactief maatregelen te nemen? 
 

Nee, er is nog geen droogte- en hemelwatercoördinator aangesteld. Het blijft wel de 

intentie om hier werk van te maken in het kader van ons beleidsplan.  

De dienst Integraal Waterbeleid is lid van de verschillende ‘droogte’werkgroepen die zijn 

opgericht door de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid. Via deze werkgroepen 

wordt de nodige afstemming verzorgd tussen de betrokken partners. Dat zijn de 

drinkwatermaatschappijen, provincies, VVSG, VVPW, De Vlaamse Waterweg, VMM, 

Departement Landbouw en Visserij, ANB, enz.). Ook die coördinatie is in dat draaiboek 

uitgeschreven. 

Ik wil daar toch aan toevoegen - en daarom vind ik het spijtig dat we nog geen verenigde 

raadscommissie hebben gehad, want dan hadden we het in het lang en breed kunnen 

uitleggen - dat we echt via het integraal waterbeleid prioritair inzetten op een provinciale 

watervisie met betrekking tot hemelwater en droogte. We nemen daar echt sterk onze rol 
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als grootste waterlopenbeheerder op in onze provincie. Wat staat er in dat plan? Wat 

willen we daar mee doen? Dat kan u ook lezen in het bestuursakkoord: provinciale 

hemelwater- en droogtecoördinator, waterbeschikbaarheid in heel onze provincie in kaart 

brengen, nieuwe watervoorraden koppelen aan lokale gebruikers, bijvoorbeeld de lokale 

influenten e.d., en lokaal hergebruik van water stimuleren. Al die maatregelen dragen 

eigenlijk bij tot een natuurlijke sponswerking, en daar gaat het over. Wij willen de natuur 

zijn werk laten doen als onderdeel van het watersysteem. 
 

3. Is het project van de watertankstations verder uitgerold? 
 

Dat is gelanceerd als idee. In het project Water-Land-Schap in Ravels is samen met de 

gebiedscoalitie besproken of het overstromingsgebied Eel kan ingezet worden voor 

captatie door landbouwers, rekening houdend met de aanwezige natuurwaarden. 

Door de droogte in 2018 is zowel het overstromingsgebied, als een groot deel van de Aa 

volledig drooggevallen. Dit was in een periode dat landbouwers op zoek waren naar 

alternatieve watervoorraden. Het idee is dus niet positief geëvalueerd. Het inrichten van 

een overstromingsgebied dat enkel zou gebruikt worden tijdens zeer droge 

omstandigheden, werd binnen die gebiedscoalitie niet weerhouden. Bovendien gaven de 

landbouwers aan dat er sowieso weinig gebruik van zou gemaakt worden. Dat heeft dan te 

maken met het type landbouw en met andere waterbronnen voorhanden.  

Wil dat nu zeggen dat we het idee helemaal weggooien? Nee, maar de eerste ervaring is 

niet positief geweest. 
 

4. Hoe wordt er in periodes van droogte tegemoetgekomen aan een betere ondersteuning 

van de landbouw? 
 

Het beleidsdomein Landbouw werkt via verschillende projecten en onderzoeken aan 

structurele droogtemaatregelen binnen de landbouwsector. Ik kan ze niet allemaal 

opnoemen, want het zijn er teveel, maar wel een paar lopende projecten. 

- De Dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid, Proefstation voor de Groenteteelt en 

Hooibeekhoeve ondersteunen de verschillende Water-Land-Schap-initiatieven die lopen in 

de provincie: 

Aqualitatieve Mechelse Groenteregio, beek.boer.bodem, de Water-Land-Schap-

initiatieven, enz. 

- Hooibeekhoeve werkt aan verschillende projecten die de bodemkwaliteit verhogen.  

- Proefbedrijf Pluimveehouderij en Hooibeekhoeve werken via het project ‘goed 

drinkwater, het onzichtbare goud op een veeteeltbedrijf’ aan het gebruik van regenwater 

als drinkwater voor vleeskuikens en melkvee. Dat heeft dan zeker te maken met het al dan 

niet malen van grondwater. Het gebruik van regenwater door deze sectoren leidt tot een 

verminderde nood aan andere waterbronnen, waaronder grondwater. 

- Proefstation voor de Groenteteelt en Proefcentrum Hoogstraten werken aan zulke 

projecten. Kortom, er wordt al heel wat gedaan maar niet alles is al afgerond. 
 

5. Welke structurele maatregelen worden er genomen om de lage grondwaterstanden te 

compenseren? 
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Die structurele aanpak valt uiteen in 2 delen. Wij zetten dus in op structurele maatregelen 

in het kader van de ruimte voor waterprojecten. Herinner u de toelichting uit ons 

bestuursakkoord ‘het herstellen van de 3 natuurlijke beekvalleien, de vernatuurlijking’. En 

dat gaat natuurlijk weer over die sponswerking van die valleien, om het water zo lang 

mogelijk vast te houden als buffer voor lange droge periodes, maar ook te zorgen dat de 

infiltratie kan gebeuren en dat de aanvulling van de grondwaterlagen beter voortgaan. We 

steken ook heel veel tijd en geld in bufferwerking en overstromingsgebieden. Aanleggen 

van die bufferbekkens en overstromingsgebieden heeft te maken met neerslag op korte 

termijn opvangen zodat het risico op wateroverlast verminderd wordt. Tegelijkertijd 

houden we ook grotere hoeveelheden water binnen voor droge periodes. 
 

Dat is hetgeen wij doen als hardware. Maar bovenop alle genoemde maatregelen hebben we 

ook een structurele werking, namelijk via het vergunningenbeleid. Binnen dat beleid kunnen 

we actie ondernemen om de grondwaterlagen te beschermen. De deputatie is immers 

bevoegd voor het beoordelen en verlenen van vergunningen waarbij steeds rekening 

gehouden wordt met de grondwatertoestand. Het zou u kunnen verbazen hoe ernstig we 

daar mee omgaan. Als grootste waterloopbeheerder leggen wij in het kader van de 

watertoets ook de nodige infiltratie- en buffervoorwaarden op en trachten we via diverse 

projecten de veerkracht van het watersysteem te versterken. 
 

Uw hoofdvraag was: zijn we klaar?  

Wellicht niet helemaal, maar ik ben er wel gerust in dat we al een heel eind systematisch 

aan het opschuiven zijn in de goede richting. 

Is het af? Nee, maar niets doen is geen optie. Dus we gaan wel in de goede richting. 
 

Dank u wel. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Vandendriessche heeft het woord. 
 

De heer VANDENDRIESSCHE.- Dank u wel voor het uitgebreid antwoord, gedeputeerde. 

We denken inderdaad dat onze dienst binnen haar bevoegdheden zeer goed werk levert om 

die sponswerking van de valleien en de beken helemaal tot zijn recht te laten komen. 

In verband met de communicatie leek het vorige zomer vaak een beetje ad hoc. De 

gouverneur moest ook in de media regelmatig interveniëren om allerlei maatregelen, heel 

tactisch soms voor bepaalde gemeenten, toe te lichten. Ik hoop dat dit iets proactiever 

kan de komende zomer door die structurele maatregelen die nu toch op gang worden 

gebracht. 
 

 

VOORZITTER.- De heer De Haes heeft het woord. 
 

De heer DE HAES, gedeputeerde.- Ik denk dat het ook de bedoeling is van hetgeen we op 

poten gezet hebben. Namelijk dat we de informatie aanreiken aan de gouverneur, waarop 

zij een gedifferentieerd verbod kan instellen. Dat wil zeggen dat er in een eerste fase 

alleen een verbod wordt gesteld daar waar het echt nodig is omwille van ecologische 

waarde en biodiversiteitswaarde. 
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Het nadeel van een generiek verbod was dat als je ergens een verbod instelt omdat hier 

een probleem is, de anderen meedelen in de klappen terwijl het daar misschien nog niet 

nodig was. Maar je moet dat niet omgekeerd interpreteren. Als het nodig is zal er een 

generiek verbod komen. Het is niet zoals u daarstraks suggereerde. We zullen de boer dan 

langer aftappen waar het niet meer goed is. Nee, dat niet, maar waar het nog wel kan zal 

het wel kunnen. Ik denk dat dit een heel belangrijke nuance is. 
 

 

Nr. 6/3 van de agenda 

 

Interpellatie in verband met:  

'Betaalt de luchthaven van Deurne haar provinciale taksen?', 

ingediend door Diederik Vandendriessche en Ilse Van Dienderen (Groen). 

Interpellatie 

 

In de pers mochten we volgende artikels lezen: 

 

“Exploitant weigert vestigingstaks te betalen en stapt naar rechter 

Stad eist 233.000 EUR belastingen van luchthaven” 

 

en: 

 

“Groen vermoedt dat Egis, de Franse uitbater van de luchthaven van Deurne, nog 

nooit een euro aan provinciebelasting heeft betaald. De partij wil tekst en uitleg van 

het provinciebestuur.” 

 

De Groen fractie in de gemeenteraad van Antwerpen heeft op basis van het 

inzagerecht gegevens verkregen over het al of niet betalen van belasting door LEM 

nv, waarvan Egis voor 100 % aandeelhouder is. Het blijkt dat LEM in resp. 2014 en 

2015 belastingen betaalde volgens het tarief van een zelfstandige in bijberoep, een 

bedrag van resp. 220 en 250 EUR. 

 

De stad oordeelde dat dat niet conform de regelgeving rond de vestigingstaks is en 

legde LEM een belasting op van om en bij de 72.000 EUR per jaar. De luchthaven 

van Deurne betwist dit bedrag en heeft haar vestigingstaks nog nooit betaald. 

 

De gegevens over de Antwerpse vestigingstaks verkreeg de Groen-fractie via de 

dienst financiën van de stad. Deze info werd per mail verkregen op een simpele 

vraag in het kader van het inzagerecht, eveneens per mail.  

 

Ook de provincie heft een vestigingstaks, die eveneens gebaseerd is op de 

bedrijfsoppervlakte. In de boekhouding van de LEM is geen spoor te vinden van het 

betalen van deze provinciale taks. In 2018 riep onze fractie het inzagerecht in om 

deze gegevens te verkrijgen. We hebben ze nooit mogen ontvangen. Integendeel, 

op basis van het antwoord van de griffie moet je over een stevige dosis lef 

beschikken om die gegevens op te vragen: 

1. ze kunnen niet ter beschikking gesteld worden per mail 

2. inkijken maar geen notities noch kopies 

3. strafrecht komt piepen als je met de gegevens iets zou uitvreten 

4. tot slot wordt geschermd met het fiscaal geheim. Waarom ondernemingen 

onder dit fiscaal geheim zouden vallen is ons een raadsel.  
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Vandaar willen we de volgende pertinente vragen stellen: 

- Hoeveel bedraagt de jaarlijkse vestigingstaks voor de luchthaven van 

Deurne? 

- Betaalde de LEM haar provinciale vestigingstaks in de jaren 2014 tot nu? 

- Indien ja, over welk bedrag gaat het jaarlijks? 

- Hoe wordt de jaarlijkse vestigingstaks berekend? Wat is de aanslagvoet van 

deze taks? 

- Wat wordt bedoeld met dat fiscaal geheim? Wat is hier de grondslag van? 

 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Van Dienderen heeft het woord. 
 

Mevrouw VAN DIENDEREN.- Collega’s, 
 

Deze interpellatie vindt zijn oorsprong in een aantal recente berichtgevingen in de pers. 

We konden daar vernemen dat de LEM, die voor 100 % in eigendom is van Egis die onze 

luchthaven in Deurne uitbaat, de stedelijke vestigingstaksen niet betaalt. Dat bedrijf 

betaalt al sinds 2014 niet de taksen die zij zou moeten betalen. In 2014 en 2015 hebben 

zij wel een taks betaald, maar dat was een taks die als zelfstandige in bijberoep geheven 

werd. Het was een bespottelijk laag bedrag dat werd geïnd door de stad, en niet het 

bedrag dat zij horen te betalen op basis van de stedelijke vestigingstaks die daar vereist 

is. Die wordt geheven op basis van oppervlakte. Daarvoor zouden zij niet 220 EUR moeten 

betalen, maar 72.000 EUR per jaar. 

De Groen-fractie in de gemeenteraad van Antwerpen heeft die informatie verkregen op 

basis van het inzagerecht met een eenvoudige mail aan de algemeen directeur. En met een 

even eenvoudig antwoord heeft de fractie daar inzicht gekregen over wat die luchthaven 

dient te betalen. De stad zit bovendien ook nog in een juridisch perikel met de luchthaven 

verwikkeld waarbij de stad poogt om die taksen alsnog te innen. 

Door de pers werd geïnsinueerd dat Groen zou vermoeden dat de provinciale 

vestigingstaksen niet werden betaald. Dat is niet echt waar. Wij zijn daar verkeerdelijk 

geciteerd. 
 

Deze interpellatie heeft als bedoeling om duidelijkheid te verkrijgen over hoe het nu zit 

met die provinciale vestigingstaks. Want ook die provinciale vestigingstaks is gebaseerd op 

een oppervlakteregel, en is dus gebaseerd op de bedrijfsoppervlakte van de luchthaven die 

ruimer is dan alleen het grondgebied van de stad. Ook Borsbeek zit daar nog bij. Dat als 

achtergrond voor de interpellatie hier. Wij hebben gepoogd die informatie te verkrijgen, 

ook via het inzagerecht. Daar kregen we in het antwoord als extra beperking toegelicht 

dat er een fiscaal geheim zou gelden, en dat op basis daarvan de informatie niet per 

eenvoudige mail zou kunnen beantwoord worden. 
 

Vandaar nemen we deze provincieraad als gelegenheid te baat om duidelijkheid te krijgen 

over hoe het nu zit met die provinciale vestigingstaks van de LEM. 

Onze vragen zijn letterlijk: 

- Hoeveel bedraagt de jaarlijkse vestigingstaks voor de luchthaven van Deurne? 

- Betaalde de LEM die provinciale vestigingstaks in de jaren 2014 tot nu? 

- Is dat bedrag dat zij moeten betalen ook effectief betaald? 

- Hoe wordt die jaarlijkse vestigingstaks berekend? Wat is daarvoor de aanslagvoet? 
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- Wat wordt er eigenlijk bedoeld met dat fiscaal geheim? Waarom werd dat in onze vraag 

naar gebruikname van het inzagerecht geopperd als een extra kader waarbinnen de 

gegevens extra geheim dienden gehouden te worden? Wat is hier de grondslag van? 
 

 

VOORZITTER.- De heer Caluwé heeft het woord. 
 

De heer CALUWÉ, gedeputeerde.- Voorzitter, collega’s, 
 

Mevrouw Van Dienderen, op uw vraag of de LEM de provinciebelasting betaalt zou ik 

eenvoudig kunnen antwoorden met ja. Zo niet, zouden wij een procedure gestart zijn zoals 

de stad om te komen tot invordering. 
 

Als u vraagt hoeveel bedraagt die belasting, zegt onze administratie dat ik dat hier in 

openbare zitting niet mag zeggen omwille van het fiscale geheim, zoals u zegt. Ik weet ook 

niet hoe het juist zit bij de stad wat dat betreft, omdat die normalerwijze aan dezelfde 

decreetgeving onderhevig zijn. Uiteraard, op het moment dat iets gerechtelijk wordt 

ingevorderd – want er is bezwaar aangetekend, begrijp ik, door de luchthaven tegen de 

stadsbelasting waardoor er een juridische procedure gevoerd wordt en voor de rechtbank 

komt – is het bedrag openbaar. 

Maar wij zitten in een normale procedure, en daar geldt dus het geheim van artikel 337 van 

het Wetboek op de Inkomstenbelasting, waarvan de decreetgever heeft gezegd in 

artikel 10 van het decreet op de vestiging van de lokale belastingen dat het van 

overeenkomstige toepassing is. U kan mij dat persoonlijk misschien wel ten kwade duiden, 

want ik vermoed dat ik destijds op de groene knop gedrukt heb op het moment dat dit 

decreet is goedgekeurd. Maar in alle geval, het is ten gevolge van dat decreet. Ook wij 

hebben daar als deputatie zelf geen inzage in datgene wat elke belastingplichtige al dan 

niet betaalt, wij moeten dat ook aan onze ambtenaren vragen. En onze ambtenaren vragen 

uitdrukkelijk om dat bedrag, als ze u dat geven, niet verder bekend te maken maar dat 

enkel te komen inzien volgens de procedure die gezegd is. 
 

Wat ik daar verder nog over kan vertellen is, deels ook om iedereen gerust te stellen, de 

luchthaven betaalt zijn provinciebelasting. Het gaat ook niet over een symbolisch bedrag, 

maar over een normaal bedrag.  

Onder de totaliteit van wat beschouwd wordt als zijnde de luchthaven maken ook een 

aantal terreinen deel uit die niet belast worden. Het gaat dan om datgene wat in gebruik is 

voor de brandweer, de politie, de douane. Het gaat ook om een deel van de terreinen die in 

concessie zijn gegeven aan sportclubs. Er is ook een museum op de luchthaven. Ook dat 

wordt beschouwd als zijnde niet belast.  

Voor het overige is de LEM niet de enige die belastingplichtig is voor de provincie, maar 

zijn er in totaal 55 natuurlijke of rechtspersonen die een deel betalen richting de 

provincie van wat de provinciebelasting is, omdat het uiteindelijk de finale exploitant is die 

de belasting betaalt. Als de cafetaria behoort bij een bepaalde vennootschap is het die 

vennootschap, die voor die vierkante meters die in gebruik zijn door die cafetaria, die de 

provinciebelasting betaalt. Wat maakt dat ook een belangrijk deel van de luchthaven aan 

verlaagd tarief wordt belast is dat het gaat over landbouwgebruik. We hebben, weinigen 

weten dat, een van onze grootste melkveebedrijven met 400 melkkoeien vlakbij de 
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luchthaven. Ik vermoed dat het bedrijf van de familie Van Hoof in Mortsel een belangrijk 

deel van de gronden van de luchthaven de facto in gebruik hebben. Dat maakt dat er 

55 belastingplichtigen zijn die in totaliteit 38.000 EUR – dit bedrag mag ik blijkbaar wel 

vernoemen - jaarlijks aan provinciebelasting betalen.  

Ik kan, denk ik, aan de rand van wat toegelaten wordt door dat artikel, wel zeggen dat de 

belangrijkste belastingbetaler van die 55 wel de LEM is. 
 

Ik hoop dat ik u daarmee toch enigermate gerustgesteld heb dat de LEM wel degelijk 

jaarlijks zijn provinciebelasting betaalt. 
 

 

Nr. 6/4 van de agenda 

 

Interpellatie in verband met: 'Goed voor het klimaat: 

stop de betonnering van onze open ruimte', 

ingediend door Ilse Van Dienderen (Groen). 

Interpellatie 

 

In mei verscheen het Klimaatrapport van Natuurpunt, een zeer interessant 

document. De algemene conclusies van dit rapport zijn: 

 

“80.000 hectare: zoveel ongebruikte bouwgrond heeft Vlaanderen vandaag. Als die 

ruimte vol gebetonneerd wordt, dan leidt dat tot meer overstromingen, droogtes en 

een verdubbeling van het aantal hittedagen. Tegelijkertijd kan die oppervlakte, als 

ze zou ingericht worden met natuur en water, de uitstoot van 

785.193 personenwagens per jaar capteren en het aantal hittedagen halveren.” 

 

Of in beeld: 
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Dit rapport is interessant ook omdat het gegevens geeft per provincie (en per 

gemeente). 

 

Uit het Betonrapport (2018) bleek al dat de provincie Antwerpen het hoogste 

ruimtebeslag heeft of de meeste verharde oppervlakte. 

 

Het Klimaatrapport (2019) stelt dat bovendien ook nog het aantal ha bouwgronden 

in de provincie Antwerpen het hoogst is of cfr. Volgende tabel: van de bijna 

80.000 ha nog onbebouwde bouwgrond is 20.740 ha gelegen in de provincie 

Antwerpen. Ook in de tabel hieronder wordt duidelijk gemaakt hoeveel 

koolstofopslag hiermee gepaard gaat. In het scenario ‘beton’, dat is: alles wordt 

verkaveld, wordt 0 ton koolstof per jaar opgeslagen; als we de oppervlakte 

onbebouwd laten slaan we de koolstof op die 94.468 wagens uitstoten; als we van 

die onbebouwde ruimte natuur maken, dan slaan we koolstof op goed voor de 

uitstoot van 173.389 wagens. 

 

 
 

Voor het klimaat levert het dus ongelooflijk veel voordelen op de open ruimte die 

we nog hebben te behouden; als we van die bouwgronden natuur maken is de 

winst nog groter. 

 

De provincie Antwerpen heeft dus – gezien de getallen – een grote 

verantwoordelijkheid. Een eerste stap in het stoppen van het verder aansnijden van 

die open ruimte is vermijden dat de woonuitbreidingsgebieden aangesneden 

worden. In de provincie Antwerpen zijn nog 2626 ha (toestand 2016) 

woonuitbreidingsgebied onbebouwd én waar geen plan of verkaveling van 

toepassing is. 

 

De nota ruimte, die de basis voor het nieuwe beleidsplan ruimte moet worden, 

heeft een ambitie om slim aan verdichting te doen en om onze open ruimte te 

vrijwaren. Echter we hebben begrepen dat het nog een jaar of drie zal duren eer dit 

beleidsplan van kracht zal zijn. En gezien bovenstaande gegevens, is de urgentie 

groot. 

 

Mijn vragen zijn: 

- Heeft de deputatie laten onderzoeken welke maatregelen kunnen genomen 

worden door de provincie om het verder aansnijden van de open ruimte 

tegen te gaan? Indien ja, over welke maatregelen gaat dit? 
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- Heeft de deputatie laten onderzoeken welke maatregelen in het kader van 

het vergunningenbeleid kunnen genomen worden door de provincie om het 

verder aansnijden van de open ruimte tegen te gaan? Indien ja, over welke 

maatregelen gaat dit? 

- Heeft de deputatie sinds de afkondiging van de betonstop in 2016 

vergunningen afgeleverd in woonuitbreidingsgebieden? Hoeveel en voor 

hoeveel ha? 

- Heeft de deputatie sinds de afkondiging van de betonstop in 2016 

vergunningen in woonuitbreidingsgebied geschorst die afgeleverd werden 

door gemeenten? Hoeveel? 

- De POVC levert een advies als er een aanvraag is voor een vergunning in 

woonuitbreidingsgebied die een gemeente wil afleveren. Indien de 

vergunning afgeleverd wordt door de gemeente, tegen het advies van de 

POVC in, gaat de deputatie deze vergunning dan schorsen? Heeft de 

deputatie dit sinds 2016 al ondernomen? In hoeveel gevallen? 

 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Van Dienderen heeft het woord. 
 

Mevrouw VAN DIENDEREN.- Collega’s, 
 

Ik heb deze interpellatie gemaakt aan de hand van een PowerPointpresentatie. Wees 

gerust het zijn maar 9 slides, maar ze geven wel een goed zicht waarover ik het wil hebben. 
 

Ik wil de link maken tussen het klimaat en de verdere teloorgang van onze open ruimte. 

Aanleiding voor deze interpellatie is een rapport dat een van de grote natuurverenigingen 

van dit Vlaamse land heeft geschreven, en dat noemt het Klimaatrapport. Zij bouwen voort 

op een betonrapport dat zij vorig jaar hebben gepubliceerd. Dat bevat heel wat 

interessante gegevens. Ik denk dat dit relevant is voor een discussie, alsook in het kader 

van de opmaak van het nieuwe ruimtelijk beleidsplan van deze provincie. 
 

Wat zijn hun conclusies? Hun conclusies zijn eigenlijk wel sterk. 

De conclusies zijn, wanneer de nog onbebouwde percelen die ongeveer 80.000 ha bedragen 

volgebouwd worden, dat we een verdubbeling van het aantal hittedagen tegemoet zien, 

meer CO2 en meer overstromingen. Tegelijkertijd hebben zij een alternatief scenario 

uitgewerkt. Als we die 80.000 ha nu eens een natuurbestemming en –inrichting geven 

kunnen we die uitstoot van CO2 serieus verminderen met het equivalent van niet minder 

dan 785 personenwagens per jaar. Bovendien zou het aantal hittedagen hierdoor ook 

halveren. 

Die onderbouwing van dat rapport is gebeurd door het VITO, een respectabele 

wetenschappelijke instelling die ook budgetten van deze provincie krijgt voor bepaalde 

onderzoeken. 

Dit is dan het beeld dat zij hebben gemaakt in uitvoering van dat betonrapport van vorig 

jaar. U ziet de ligging van die 80.000 ha nog onbebouwde bouwgronden. Hoe roder de vlek 

hoe meer onbebouwde bouwgronden er zijn in die gemeente. U kan er onze provincie in 

herkennen. Vooral kan u ook de stad daarin herkennen. Maar u ziet ook dat er in de 

Zuiderkempen heel wat gemeenten zijn met heel wat onbebouwde bouwgronden. Voor de 

ganse provincie hangt er toch wel een rode tot rozige schijn over onze gronden. 
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Bij de bedragen per provincie kan u zien dat van die 80.000 er 20.000 in de provincie 

Antwerpen liggen, dus een aanzienlijk deel. Een vierde van die grondreserve ligt in deze 

provincie. Relatief is er hier een grotere oppervlakte dan voor de rest van Vlaanderen 

gemiddeld. We zijn hier koploper. 
 

Die scenario’s die Natuurpunt heeft onderzocht is een scenario waarbij de huidige situatie 

uitgezet wordt ten opzichte van de situatie als alles gebetonneerd wordt van bouwgronden. 

Daarnaast is er ook dat scenario natuur, waarvan ik daarjuist sprak. Zij hebben dat 

uitgezet ten opzichte van 3 elementen: de koolstofopslag, de waterinfiltratie en de 

hittedagen. Dus dat zijn de directe effecten die we kunnen verwachten van die ruimte die 

zou worden gebetonneerd, al of niet, of gevrijwaard van betonnering. 

Dan hebben ze dat ook per provincie uitgezet. Ook hier is het toch ook wel spectaculair 

wat daar de resultaten van zijn. Voor die 20.000 ha die hier in deze provincie nog een 

harde bestemming hebben, maar nu nog bebouwd zijn, zou dat neerkomen op een fixatie 

van koolstof van 68.000 ton per jaar. Als dat gebetonneerd wordt, wordt dat herleid tot 0. 

Als we daar natuur van maken dan krijgen we meer dan verdubbeling van de koolstofopslag 

op diezelfde oppervlakte. Het punt van die natuurorganisatie is natuurlijk ‘hoe meer natuur, 

hoe beter ook voor het klimaat’. 
 

Voor wat de waterinfiltratie betreft kan u een soortgelijk getal zien. Betonneren we die 

oppervlakte dan gebeurt daar niets aan waterinfiltratie. Ook gelet op de discussie van 

daarnet rond het droogteplan is dat een belangrijke vaststelling dat het verder 

betonneren van de open ruimte ons op dat vlak alleen maar last zal bezorgen. Dat die 

waterinfiltratie niet meer kan gebeuren, waarbij je ook dat systeem van het water 

capteren helemaal doorbreekt en onze landbouw bijvoorbeeld nog meer in de problemen 

zou werken. 
 

Voor de verkoeling worden hier ook de verschillende scenario’s ten opzichte van mekaar 

uitgezet, waarbij je ziet dat als we overgaan tot het betonneren van de open ruimte we 

meer hittedagen gaan krijgen, bijna een verdubbeling ten opzichte van het scenario van nu 

en ten opzichte van het scenario van een natuurinrichting een verdriedubbeling. Voor onze 

provincie is dat dan nog hoger dan gemiddeld voor gans Vlaanderen, waarbij we in een 

betonscenario tot 8 hittedagen extra komen per jaar. 
 

Dat brengt mij tot het punt van deze interpellatie. Wij hebben een paar provincieraden 

geleden de aanzet voor dat nieuwe ruimtelijk beleidsplan van de provincie goedgekeurd. 

Natuurlijk is daar ook gezegd dat het nog wel 3 jaar zal duren vooraleer het echt van 

kracht is. Gezien de hoge urgentie, ook dat rapport benadrukt dat, hoop ik dat deze 

deputatie die periode van 3 jaar niet zal laten passeren zonder in die periode daar iets aan 

te doen. 

Wij denken dat ons focussen op die woonuitbreidingsgebieden alvast kan gebeuren, een 

onderdeel binnen heel dat contingent van die 80.000 ha bouwgrond. Voor onze provincie 

bedraagt dat een dikke 10 % van die 20.000 ha, en nog 2.600 ha woonuitbreidingsgebied in 

deze provincie, dus bijna 13 % van die voorraad aan bouwgrond. Daar ligt het laaghangend 

fruit zou je kunnen zeggen. Dat is gebied dat met extra motivatie alleen maar kan worden 

aangesneden als het groepswoningbouw betreft, als er een woonbehoefte is. We zouden 

ook de studie die door de provincie al gemaakt is rond die knooppuntwaarde daaraan kunnen 
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koppelen. Als een gebied een slechte knooppuntwaarde heeft is het ook niet zinvol om dat 

aan te snijden.  

Dat zijn een aantal randvoorwaarden die je nu al kan inroepen om die 

woonuitbreidingsgebieden niet aan te snijden. 
 

Dat brengt mij tot de vragen uit de interpellatie. 

- Heeft de deputatie laten onderzoeken welke maatregelen kunnen genomen worden door 

de provincie om het verder aansnijden van de open ruimte tegen te gaan? Ik bedoel 

werkelijk in die periode in afwachting van het nieuwe beleidsplan. Indien ja, over welke 

maatregelen gaat dit? 

- Heeft de deputatie laten onderzoeken welke maatregelen in het kader van het 

vergunningsbeleid kunnen genomen worden door de provincie om het verder aansnijden van 

de open ruimte tegen te gaan? Indien ja, over welke maatregelen gaat het?  

- Heeft de deputatie sinds de afkondiging van de betonstop in 2016 vergunningen 

afgeleverd in woonuitbreidingsgebieden? Hoeveel en voor hoeveel hectare? 

- Heeft de deputatie sinds de afkondiging van de betonstop in 2016 vergunningen in 

woonuitbreidingsgebied geschorst die afgeleverd werden door gemeenten? Hoeveel? 

- De POVC levert een advies als er een aanvraag is voor een vergunning in 

woonuitbreidingsgebied die een gemeente wil afleveren? Indien de vergunning afgeleverd 

wordt door de gemeente, tegen het advies van de POVC in, gaat de deputatie deze 

vergunning dan schorsen? Heeft de deputatie dit sinds 2016 al ondernomen? In hoeveel 

gevallen? 
 

Wij denken dat de urgentie om het aansnijden van onze open ruimte zoveel mogelijk te 

beperken echt heel groot is. Die link met klimaat is serieus onderbouwd door het laatste 

klimaatrapport. Wij denken dat een eerste stap om daar iets aan te doen is: alvast een 

vorm van moratorium te leggen op al de woonuitbreidingsgebieden die nog in onze provincie 

gelegen zijn. 
 

Ik dank u alvast. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Lemmens heeft het woord. 
 

De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Mijnheer de voorzitter, collega’s, 
 

Mevrouw Van Dienderen, ik zal trachten te antwoorden op uw vragen. 
 

1. Heeft de deputatie laten onderzoeken welke maatregelen kunnen genomen worden door 

de provincie om het verder aansnijden van de open ruimte tegen te gaan? Indien ja, over 

welke maatregelen gaat dit? 
 

In het ontwerp van ons Provinciaal Beleidsplan Ruimte, u hebt er zelf naar verwezen, is 

ontdichten en het tegengaan van de verdere verlinting en het tegengaan van onnodig 

aansnijden van open ruimte als doelstelling opgenomen. 

Zolang het beleidsplan niet officieel is goedgekeurd, zijn de ruimtelijke structuurplannen 

en de Vlaamse wetgeving nog steeds de toetsingskaders voor ruimtelijk beleid. Dat neemt 
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niet weg dat we louter daarop moeten wachten. Met de provincie zijn we met onze studie 

“instrumentarium voor een bouwshift in functie van kernversterking en vrijwaring van open 

ruimte” in samenwerking met de studiebureaus LDR, BUUR, REBEL en Universiteit van 

Antwerpen een overzicht van mogelijk instrumenten aan het bekijken om de verlinting 

daadwerking af te bouwen. 

Dit onderzoek vertrekt van bestaande instrumenten en kijkt wat er juridisch, financieel en 

ruimtelijk mogelijk is. Op dit moment wordt het theoretisch kader afgerond en gaan we in 

het najaar op zoek naar concrete cases om deze theorie verder te verfijnen. De resultaten 

nemen we mee in ons beleidsplan. 
 

Ook op projectniveau willen we al vooruitlopen op de 4 principes van het beleidsplan: zuinig 

ruimtegebruik, nabijheid en bereikbaarheid, veerkracht en eigenheid. Een voorbeeld 

hiervan is de aanpak van de baanwinkels. Voor de N10 is een visie uitgewerkt met zones 

waar geen verdere verlinting door detailhandel meer mogelijk is. Samen met de VLM en de 

POM bekijkt de dienst Ruimtelijke Planning welke instrumenten er zijn om de open ruimte 

te sparen. Dus we zijn wel degelijk al met een aantal zaken bezig. 
 

2. Heeft de deputatie laten onderzoeken welke maatregelen in het kader van het 

vergunningenbeleid kunnen genomen worden door de provincie om het verder aansnijden van 

de open ruimte tegen te gaan? Indien ja, over welke maatregelen gaat dit? 
 

Het kader voor het vergunningenbeleid, mevrouw Van Dienderen, dat weet u, wordt bepaald 

door de Vlaams Codex Ruimtelijke Ordening en de bijhorende uitvoeringsbesluiten. De 

deputatie kan enkel binnen dit kader de omgevingsberoepen beoordelen, wat wij uiteraard 

ook doen. 
 

3. Heeft de deputatie sinds de afkondiging van de betonstop in 2016 vergunningen 

afgeleverd in woonuitbreidingsgebieden? Hoeveel en voor hoeveel ha? 
 

Ik wil toch nog iets zeggen over die zogenaamde betonstop. Dat is een woord dat ik nu 

moet gebruiken omdat u mij de vraag stelt, maar betonstop gebruik ik niet graag want het 

is een vrij negatief woord. Het is een term die in de pers en in de politieke communicatie 

wordt gebruik. Deze term is nog niet omgezet in een concrete beleidsvisie, dat weet u ook 

zeer goed, noch in concrete maatregelen via decreten of besluiten. 

Het woord dat ik niet graag zeg is op niveau van de uitvoering en de vergunningverlening 

dan ook een leeg begrip. Ik denk ook dat het gebruik van de term betonstop vooral een 

averechts effect heeft. Mensen geraken in paniek. Men vreest dat men op een dag de nu 

nog bestaande bouwrechten op percelen dreigt te verliezen, en men dient nu nog snel 

aanvragen in waardoor er vandaag meer en sneller dan ooit wordt gebouwd. Maar dat is 

omdat men zo’n paniek heeft gezaaid.  

Als we een draagvlak willen creëren bij de bevolking voor een vooruitstrevend ruimtelijk 

beleid, waarbij we gaan voor behoud van onze open ruimte, zoals we dat met de provincie 

trachten te doen, moeten we, mevrouw Van Dienderen, vooral geen angst zaaien bij de 

bevolking met deze term. 
 

Dergelijke statistieken bijhouden waarnaar u vraagt doen wij niet. Dit zou ook weinig zin 

hebben aangezien we dan een vertekend beeld zouden krijgen. In de provincie zien we in 
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graad van beroep slechts een fractie van het totaal aantal vergunningen die in eerste 

aanleg zijn verleend door gemeenten. Om een zicht te krijgen op de ganse problematiek van 

het aansnijden van woonuitbreidingsgebieden zou men eigenlijk moeten gaan kijken naar de 

vergunningen die verleend worden door ook de gemeentebesturen, en dat dan samen 

bekijken. 
 

4. Heeft de deputatie sinds de afkondiging van de betonstop in 2016 vergunningen in 

woonuitbreidingsgebied geschorst die afgeleverd werden door gemeenten? Hoeveel? 
 

De deputatie is niet bevoegd om stedenbouwkundige vergunningen, afgeleverd door 

gemeenten, te schorsen. In het kader van de omgevingsvergunning is dit enkel mogelijk als 

de algemene, sectorale of bijzondere voorwaarden van VLAREM niet zouden worden 

nageleefd.  

Verzoeken tot schorsingen of vernietigingen dienen te worden ingesteld bij rechtscolleges 

zoals de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De deputatie is als administratieve 

beroepsinstantie enkel vergunningverlenende overheid voor de bij haar ingestelde 

beroepen. 
 

5. De POVC levert een advies als er een aanvraag is voor een vergunning in 

woonuitbreidingsgebied die een gemeente wil afleveren. Indien de vergunning afgeleverd 

wordt door de gemeente, tegen het advies van de POVC in, gaat de deputatie deze 

vergunning dan schorsen? Heeft de deputatie dit sinds 2016 al ondernomen? In hoeveel 

gevallen? 
 

Dit hebben we al voor een gedeelte in uw vorige vraag aangehaald. 

Wat betreft de schorsingsbevoegdheid van de deputatie is artikel 92 van het 

omgevingsvergunningsdecreet van toepassing. 
 

Artikel 92 bepaalt:  

“De bevoegde overheid, vermeld in artikel 15, kan de omgevingsvergunning voor de 

exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit volledig of gedeeltelijk schorsen of 

geheel of gedeeltelijk opheffen als de algemene, de sectorale of de bijzondere 

milieuvoorwaarden niet worden nageleefd. De vergunninghouder of exploitant wordt per 

beveiligde zending in kennis gesteld van het initiatief om de omgevingsvergunning te 

schorsen of op te heffen. De vergunninghouder of exploitant wordt gehoord op zijn 

verzoek”.  
 

Zoals reeds gezegd kan de deputatie enkel schorsen in geval de algemene, sectorale of 

bijzondere voorwaarden niet worden nageleefd. 
 

Ten tweede kan ik nog verwijzen naar artikel 15 dat bepaalt voor welke dossiers de 

deputatie bevoegd is eerste aanleg. 

Artikels 15: 

“De deputatie is voor haar ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor de 

volgende projecten van: 

1° de provinciale projecten; 
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2° de projecten die uitsluitend mobiele of verplaatsbare inrichtingen of activiteiten 

omvatten als vermeld in artikel 5.1.1, 10°, van het DABM over twee of meer gemeenten in 

hun provincie; 

3° de projecten die in de eerste klasse ingedeelde inrichtingen of activiteiten omvatten 

die noch een Vlaams noch een gemeentelijk project of een onderdeel van een van beide 

zijn”. 
 

Wat ik nog wil zeggen, mevrouw, is dat de gouverneur wel de mogelijkheid heeft om in het 

kader van het toezicht op de gemeente op te treden jegens besluiten van de gemeenten 

indien deze onwettig zouden zijn. Dit staat uiteraard helemaal los van de wetgeving op de 

omgevingsvergunning en behoort natuurlijk tot de appreciatiebevoegdheid van de 

gouverneur en niet van de deputatie. 
 

Mevrouw, ik heb hier proberen een antwoord te geven op uw vragen. Feit is dat wij vanuit 

de provincie ook met onze provinciale beleidsman Ruimte proberen een antwoord te geven. 

Daar hebben wij ook als basis gezegd dat wij zoveel mogelijk ruimte willen vrijwaren. Wij 

gebruiken dan positieve verhalen zoals verdichting, en af en toe hoger bouwen, maar ook 

nog een aantal andere positieve elementen die volgens mij veel beter naar voor kunnen 

komen dan het woord betonstop, en ik herhaal het, dat enorm negatief is. 
 

Ik dank u. 
 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Van Dienderen heeft het woord. 
 

Mevrouw VAN DIENDEREN.- Dank u wel, gedeputeerde, voor deze antwoorden. 

 

Ik heb daar nog twee bedenkingen bij. 

Ten eerste ben ik niet de uitvinder van die term ‘betonstop’. Dat was een bepaalde minister 

die bevoegd is voor het ruimtelijk beleid die dat in de wereld gegooid heeft. Dat was ook 

de reden waarom ik in mijn interpellatie daarnaar verwees, omdat er wel degelijk 

uitspraken waren van een minister bevoegd voor het ruimtelijk beleid over een betonstop. 

Vandaar dat ik wou peilen in hoeverre sinds die aankondiging al iets gebeurd was. 

Ten tweede, en dat is ook een belangrijk gegeven, blijf ik toch wel wat op mijn honger 

zitten. Ik ben begonnen met te zeggen dat we nog 3 jaar moeten wachten eer het 

beleidsplan er is. Ik heb ernaar gevraagd welke maatregelen er in afwachting al kunnen 

genomen worden. Diegene die ik gehoord heb zijn een aantal studies die waarschijnlijk 

interessant zijn en interessante informatie opleveren, maar de resultaten moeten wel op 

het terrein neergezet worden en de urgentie bevindt zich ook op het terrein. Dus dan had 

ik gehoopt dat er via het vergunningenbeleid ook een offensiever beleid zou kunnen 

gevoerd worden. Maar daarvan zegt u opnieuw dat het de schuld is Vlaanderen: “Vlaanderen 

heeft in de codex, de VCRO, de voorwaarden geschetst waarbij iets afgekeurd of vergund 

kan worden. Dus daar kunnen wij als deputatie niets aan doen.” 

Wat mij dan tot het begin van mijn interpellatie brengt. Ik blijf dus effectief op mijn 

honger zitten want volgens mij gaat er dan binnen dit en 3 jaar niet al te veel gebeuren. 
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VOORZITTER.- De heer Lemmens heeft het woord. 
 

De heer LEMMENS, gedeputeerde.- U zegt dat ik zou gezegd hebben dat het de schuld 

van Vlaanderen is. Nee, dat heb ik niet gezegd, mevrouw Van Dienderen. En ik wil dat dit 

goed wordt genotuleerd. Ik heb gezegd dat het kader voor het vergunningenbeleid wordt 

bepaald door de Vlaamse Codex. Dat heb ik gezegd. Ik heb hier niemand de schuld gegeven. 

Ik zeg alleen maar dat wij op deze manier moeten werken, en dat wij de decreten en alle 

middelen die ons voorhanden zijn gebruiken. En dat doen wij ook.  

Dat wij nog een aantal jaren moeten wachten tot dat beleidsplan van kracht kan zijn, ook 

daar moeten wij alle regelgeving volgen. Natuurlijk, wanneer uw fractie constant verwijst 

naar transparantie, naar participatie, dan willen wij die participatie nu inderdaad volgen, en 

willen wij met iedereen delen, en willen wij aan iedereen gaan vragen hoe zij 

toekomstgericht mee willen steunen in dat nieuwe beleidsplan Ruimte. Dat zal dan 

inderdaad nog een tijd duren, maar dat hoort nu eenmaal zo. Dat zijn ook reglementen en 

decreten die wij moeten volgen. Moesten wij dat niet doen zou u als eerste, mevrouw Van 

Dienderen, hier het vingertje naar ons opsteken. 

Maar wij volgen nu eenmaal de wetten en de decreten zoals ze ons zijn opgelegd. En dat 

duurt spijtig genoeg een hele tijd. 
 

 

VOORZITTER De heer Vandendriessche heeft het woord. 
 

De heer VANDENDRIESSCHE.- Over woordkeuze kan er natuurlijk zwaar gediscussieerd 

worden. We hopen dat ‘betonstop’ geen ‘betonflop wordt. 
 

 

VOORZITTER.- Bij deze woorden zijn we aan het einde gekomen van de openbare zitting. 

Ik dank de heer Verheyden, die daar nog eenzaam en alleen zit, om toch tot hier te komen. 

Ik wens u ook veel succes in het Vlaams Parlement. 
 

 

 

De vergadering wordt gesloten om 17.13 uur. 

 


