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PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 
__________ 

 
VERGADERING VAN 26 SEPTEMBER 2019 

__________ 
 

 

De vergadering wordt geopend te 14.30 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 DANEELS Tobias 

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 

De heer VALKENIERS Bruno 

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: /
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De raad is bijeen in openbare vergadering. 

 

 

Mondelinge vragen 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Van Dienderen heeft het woord. 
 

Mevrouw VAN DIENDEREN.- Dank u wel, voorzitter. 

 

Mijn mondelinge vraag behandelt het Bernarduscentrum. Zoals deze raad weet is dat een 

eigendom van deze provincie, en maandelijks vergadert daar de gemeenteraad van 

Antwerpen. 

Onze Groen-fractie had daar in de gemeenteraad van juni een vraag gesteld over het 

waarom er nog een borstbeeld van Leopold II staat te prijken in een koninklijke zaal waar 

ook koninginnen en nog andere koningen staan. 

De collega’s in de gemeenteraad van Antwerpen hun bezwaar was dat er nergens een vorm 

van duiding bij is. Het dekolonisatiedebat indachtig vinden wij het toch wel misplaatst. 

De burgemeester van Antwerpen heeft verwezen naar deze provincieraad, of dit gremium, 

en de deputatie. Hij heeft ook afgelopen maandag herhaald dat hij naar aanleiding van de 

vraag van de Groenen er met deze deputatie al over gesproken heeft. 

Deze vraag peilt dus naar wat er gaat gebeuren in dat Bernarduscentrum.  

Gaat dat borstbeeld verwijderd worden? 

Kunnen de bezoekers van het Bernarduscentrum extra duiding verwachten? 

Wat zijn de mogelijkheden om aan die situatie toch iets te verhelpen? 

We weten allemaal dat Leopold II verantwoordelijk is voor de dood van miljoenen 

Congolezen. Dus dat is iets dat de geschiedenis en de huidige mensheid eigenlijk wel mag 

weten, en dat wordt op geen enkele manier geduid. Vandaar deze vraag. 

 

Dank u wel. 

 

 

VOORZITTER.- De heer Lemmens heeft het woord. 

 

De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Voorzitter, collega’s, 

 

De burgemeester heeft mij inderdaad geïnformeerd over de vragen die in de 

gemeenteraad gerezen zijn. Daarom hebben wij onze administratie verzocht om de 

herkomst en het statuut van het beeld te onderzoeken en een advies te formuleren. 

De marmeren buste werd in 1881 door beeldhouwer Joseph Ducaju vervaardigd in opdracht 

van de commissie. De oorspronkelijke aanleiding was een gepland bezoek van de koning aan 

het provinciebestuur. De buste kreeg een centrale plaats in het halfrond boven het 

spreekgestoelte. Rond de eeuwwisseling verhuisde het beeld naar de antichambre, samen 

met 3 andere bustes van de koninklijke familie. Deze vier bustes behoren bijgevolg 

historisch bij het gebouw. Zij maken ook deel uit van de provinciale kunstcollectie, die 

wordt beheerd door het departement Logistiek. 

Sinds 2 september 1976 is het Bernaduscentrum ook beschermd als monument, inclusief 

alle interieurobjecten met erfgoedwaarde waaronder ook het bewuste beeld.  
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Het Departement Logistiek, dat onze gebouwen en onze kunstcollectie beheert, adviseert 

dan ook om het beeld niet te verwijderen uit deze ruimtelijke context, maar om in overleg 

met deskundigen ter zake een duiding toe te voegen die de figuur van Leopold II en zijn 

historische rol toelicht en kadert.  

De deputatie heeft zich hierbij aangesloten, en wij zullen ook de stad in deze zin een 

antwoord bezorgen. 
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OPENBARE VERGADERING 

 

 

 
GRIFFIE 

Departement Mens, Communicatie 

en Organisatie 

 

 

De leden van de provincieraad 

 

 

 

 

 

 

 datum 10 september 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 26 september 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 26 SEPTEMBER 2019 
Agenda 
 

 

OPENBARE VERGADERING 

 

0. Provinciale overheid 

 

0/1 Provincieraad. Ontslag van mevrouw Marijke Dillen. Opvolging. 

 

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

enkele commissies, in de raad van bestuur van het APB Havencentrum, in 

de algemene vergadering van OVV Pensioenkas en in de raad van bestuur 

van de POM Antwerpen. Goedkeuring. 

 

 

1. Ruimte, Onderwijs en Mobiliteit 

 

1/1 Erediensten. Antwerpen. Roemeens-orthodoxe kerkfabriek de Geboorte 

van de Moeder Gods. Budget 2019. Akteneming. Goedkeuring. 

 

1/2 Erediensten. Antwerpen. Roemeens-orthodoxe kerkfabriek de Geboorte 

van de Moeder Gods. Wijziging meerjarenplan 2014 - 2019 voor de jaren 

2018 en 2019. Goedkeuring. 

 

1/3 Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap Antwerpen 

Islamic Association. Rekening 2018. Advies. Goedkeuring. 

 

1/4 Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap Mehmet Akif. 

Rekening 2018. Advies. Goedkeuring. 

 

1/5 APB INO. Evaluatierapport over de verzelfstandiging van het APB Inovant. 

Goedkeuring. 

 

1/6 APB PVM. Evaluatierapport over de verzelfstandiging van het APB 

Provinciaal Vormingscentrum Malle. Goedkeuring. 

 

1/7 APB POA. Evaluatierapport over de verzelfstandiging van het APB 

Provinciaal Onderwijs Antwerpen. Goedkeuring. 

 

1/8 Mondiaal Beleid. Budget 2019.Budgetcode 2019/64900000/16/0160 

'Subsidiëring van ontwikkelingssamenwerking'. Aanwending krediet. 

Goedkeuring. 

 

1/9 Mondiaal Beleid. Opheffing van bestaande subsidiereglementen. 

Goedkeuring. 
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1/10 Subsidiereglement voor scholen van het basisonderwijs en lokale 

overheden ter verbetering van de verkeersveiligheid en een duurzame 

mobiliteit in het kader van het 10op10-label - uitdoofscenario. 

Goedkeuring. 

 

 

1e bijkomende agenda 

1/11 Agendapunt afgevoerd van de agenda:  

Voorstel betreffende Omgevingsvergunningaanvraag van INEOS met 

betrekking tot Ontbossing en voorbereidende werken voor bouw en 

exploitatie van een ethaankraker en PDH-unit (“Project One”) te Lillo, 

ingediend door Ilse Van Dienderen (Groen). 

 

 

2. Platteland, Europa en Flankerend Arbeids- en Onderwijsbeleid 

 

2/1 APB WAR. Evaluatierapport over de verzelfstandiging van het APB 

Cultuurhuis de Warande. Goedkeuring. 

 

2/2 APB PSES. Evaluatierapport over de verzelfstandiging van het APB 

Provinciaal Secretariaat Europese Structuurfondsen. Goedkeuring. 

 

2/3 APB KMPC. Evaluatierapport over de verzelfstandiging van het APB Kamp 

C. Goedkeuring. 

 

2/4 APB PDA. Evaluatierapport over de verzelfstandiging van het APB 

Provinciaal Documentatiecentrum Atlas. Goedkeuring. 

 

2/5 APB GKC. Evaluatierapport over de verzelfstandiging van het APB 

Gouverneur Kinsbergencentrum. Goedkeuring. 

 

2/6 Vzw 't Kader. Vrijwillige uittreding. Goedkeuring. 

 

 

3. Vrije Tijd, Leefmilieu en Personeel 

 

3/1 Provinciale Groendomeinen Regio Kempen. Parkreglement Hertberg. 

Goedkeuring. 

 

3/2 APB PRZ. Evaluatierapport over de verzelfstandiging van het APB 

Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer. Goedkeuring. 

 

3/3 APB PRDS. Evaluatierapport over de verzelfstandiging van het APB 

Provinciaal Recreatiedomein De Schorre. Goedkeuring. 

 

3/4 APB TPA. Evaluatierapport over de verzelfstandiging van het APB Toerisme 

Provincie Antwerpen. Goedkeuring. 

 

3/5 EVAP PSRN. Evaluatierapport over de verzelfstandiging van het EVAP 

Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker vzw. Goedkeuring. 
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3/6 EVAP AK. Evaluatierapport over de verzelfstandiging van het EVAP 

Arboretum Kalmthout vzw. Goedkeuring. 

 

3/7 APB CVST. Evaluatierapport over de verzelfstandiging van het APB 

Campus Vesta. Goedkeuring. 

 

3/8 APB PIH. Evaluatierapport over de verzelfstandiging van het APB 

Provinciaal Instituut voor Hygiëne. Goedkeuring. 

 

3/9 Budget 2019. Machtigingskrediet 0390/64900000. Toegestane subsidies. 

Subsidie ter ondersteuning van de werking van vogelopvangcentra in de 

provincie Antwerpen. Aanwending krediet. Goedkeuring. 

 

3/10 Personeel. Verlenging contract loonverwerking Cipal. Migratie / uitbouw 

nieuw loonplatform. Goedkeuring. 

 

 

1e bijkomende agenda 

3/11 Provinciepersoneel. Oprichting van het OFP-S. Goedkeuring van de 

oprichtingsakte, de provinciale vertegenwoordiger in de OFP en de 

samenstelling van de raad van bestuur. Goedkeuring. 

 

 

4. Economie, Landbouw en Interne ondersteuning 

 

4/1 Budget 2019. Exploitatiebudget. Beleidsdomeinen Economie, Streekbeleid 

en Europa. Budgetsleutel 0500/64900000. Subsidiëring van het 

provinciaal economisch beleid. Aanwending van krediet. Goedkeuring. 

 

4/2 APB HC. Evaluatierapport over de verzelfstandiging van het APB 

Havencentrum. Goedkeuring. 

 

4/3 APB HH. Evaluatierapport over de verzelfstandiging van het APB 

Hooibeekhoeve. Goedkeuring. 

 

4/4 EVAP PV. Evaluatierapport over de verzelfstandiging van het EVAP 

Proefbedrijf Pluimveehouderij vzw. Goedkeuring. 

 

4/5 Budget 2019. Derde reeks wijzigingen. Financieel evenwicht met 

toelichting bij de aanpassing van de kredieten. Goedkeuring. 

 

4/6 Provinciale overheidsopdrachten Kalmthout. Arboretum Kalmthout. 

Vangeertenhof. Renovatie interieur. Ontwerp. Goedkeuring. 

 

4/7 Provinciale overheidsopdrachten. Westerlo. Kamp C. Bouwen van een 

circulair kantoorgebouw 't Centrum. Ontwerp. Goedkeuring. 

 

4/8 Vastgoed. Fietsostrade Antwerpen-Lier. Deelproject 1. Segment 5/oost. 

Grondaankoop inneming 4. Goedkeuring. 
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4/9 Vastgoed. Essen. Fietsostrade Antwerpen-Essen. Vakken St-Jansstraat-

Wildertse Duintjes, Paviljoenweg-Heikant en Paviljoenweg-

Kalmthoutsesteenweg. Overdracht aan gemeente. Goedkeuring. 

 

4/10 Vastgoed. Mechelen. Fietsostrade Antwerpen-Mechelen. Overdracht vak 

Vrouwvliet-Caputsteenstraat aan gemeente. Goedkeuring. 

 

4/11 Vastgoed. Sint-Katelijne-Waver. Fietsostrade Antwerpen-Mechelen. Vak 

Groenstraat-Vrouwvliet. Overdracht aan gemeente. Goedkeuring. 

 

4/12 Vastgoed. Ranst. Tappelbeek (A.8.05). Aanleg overstromingsgebied. 

Aankoop grond (gesloopte) woning Mollentstraat 58. Goedkeuring. 

 

4/13 Vastgoed. Zandhoven. Heidebeek (A.8.06.33). Gedeeltelijk vernieuwen en 

gedeeltelijk openleggen van de overwelving stroomafwaarts van de 

Driehoekstraat. Enige grondaankoop. Goedkeuring.  

 

4/14 Agendapunt afgevoerd van de agenda:  

Vastgoed. Westerlo. Provinciaal centrum voor duurzaam bouwen en wonen 

Kamp C. Erfpacht aan Bio-home. Goedkeuring. 

 

4/15 Agendapunt afgevoerd van de agenda: Vastgoed. Westerlo. Provinciaal 

centrum voor duurzaam bouwen en wonen Kamp C. Erfpacht. 

Goedkeuring. 

 

 

5. Moties 

 
 
6. Interpellaties 

 

 

1e bijkomende agenda 

6/1 Interpellatie in verband met het voortbestaan van de provincies, ingediend 

door Jan Claessen (Vlaams Belang). 

 

 

2e bijkomende agenda 

6/2 Interpellatie in verband met de startnota en afschaffing provincies, 

ingediend door Rudy Sohier (PVDA). 

 

6/3 Agendapunt afgevoerd van de agenda:  

Interpellatie in verband met de verlenging van de beslissingstermijn voor 

de omgevingsvergunningsaanvraag voor de bouw van 50 appartementen 

voor het project Grimstedepark te Turnhout, ingediend door Erik De Quick 

(Vlaams Belang). 

 

6/4 Interpellatie in verband met de Kleiputten, ingediend door Rudy Sohier 

(PVDA). 
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6/5 Interpellatie in verband met de visputten, ingediend door Rudy Sohier 

(PVDA). 

 

 

7. BESLOTEN VERGADERING 

 

7/1 Dadingsovereenkomst. PRUP C11, C12, C13, C15 en C21 Herselt. 

Goedkeuring. 

 

7/2 Procoro. Nieuwe samenstelling. Goedkeuring. 

 

7/3 PDPO III. Provinciaal Managementcomité. Wijziging in de samenstelling. 

Goedkeuring. 
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0. Provinciale overheid 

 

Nr. 0/1 van de agenda 

 

Provincieraad. Ontslag van mevrouw Marijke Dillen. 

Opvolging. 

Verslag 

 

 

VOORZITTER.- We nemen kennis van het ontslag van mevrouw Marijke Dillen. 

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

4 raadsleden samenstellen die het onderzoek gaan doen van de geloofsbrieven van de 

kandidaat-opvolger, de heer Bruno Valkeniers. 

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 

leden van de commissie te trekken. Het zijn: de heren Koen Dillen, Koen Anciaux, Eddy 

Verhaeven, en mevrouw Mireille Colson. 

Mag ik vragen aan de kandidaten die zonet vernoemd zijn om mevrouw Vervloesem te 

volgen om de geloofsbrieven te onderzoeken. 
 

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

te vatten. 
 

 

De vergadering wordt geschorst te 14.36 uur en hernomen te 14.43 uur. 
 

 

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

commissie is aangeduid. 

Mevrouw Colson, mag ik u vragen het verslag voor te lezen. 
 

Mevrouw COLSON.- De commissie heeft kennisgenomen van de e-mail van 19 juni 2019 

waarbij mevrouw Marijke Dillen ontslag neemt als provincieraadslid. 

De heer Bruno Valkeniers, geboren op 13 juni 1955, gepensioneerde, wonende 

Ceurvorstlaan 9 in Antwerpen, is geroepen om in de opvolging van mevrouw Marijke Dillen 

te voorzien. 

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

Antwerpen, waartoe mevrouw Marijke Dillen behoorde. 

Het aanvullend onderzoek heeft laten blijken dat de heer Bruno Valkeniers de vereiste 

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

provincieraadslid verzet. 

De bijzondere commissie stelt dan ook voor de heer Bruno Valkeniers tot de wettelijke eed 

toe te laten. 
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VOORZITTER.- Dank u wel, mevrouw. 

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.” 

Mijnheer Valkeniers, mag ik vragen recht te staan, de rechterhand op te heffen en de eed 

uit te spreken. 
 

 

De heer VALKENIERS legt de wettelijke eed af. 
 
 

VOORZITTER.- Dank u wel. 

Proficiat. 
 

Applaus 
 

Nr. 0/2 van de agenda 

 

Wijziging van de vertegenwoordiging van 

de Vlaams Belang-fractie in enkele commissies, 

in de raad van bestuur van het APB Havencentrum, 

in de algemene vergadering van OVV Pensioenkas en 

in de raad van bestuur van de POM Antwerpen. 

Goedkeuring. 

Verslag 

 

De Vlaams Belang-fractie wenst haar vertegenwoordiging in enkele commissies, in 

de raad van bestuur van het APB Havencentrum, in de algemene vergadering van 

OVV Pensioenkas en in de raad van bestuur van de POM Antwerpen te wijzigen. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de artikelen 35 en 39 van het provinciedecreet; 

 

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

raad van bestuur van een autonoom provinciebedrijf; 

 

Gelet op artikel 19 van de statuten van OVV Provincie Antwerpen; 

 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 houdende vaststelling van het kader tot 

oprichting van de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen (POM); 

 

Gelet op artikel 11van de statuten van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij 

(POM) Antwerpen; 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 

 

Bij geheime stemming, 
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BESLUIT: 

Artikel 1: 

De heer Stefan De Winter vervangt de heer Wim Verheyden als lid in de 

provincieraadscommissie Ruimte, onderwijs en mobiliteit. 

 

Artikel 2: 

De heer Bruno Valkeniers vervangt mevrouw Marijke Dillen als lid in de 

provincieraadscommissie Platteland, Europa en flankerend arbeids-en 

onderwijsbeleid. 

 

Artikel 3: 

De heer Bruno Valkeniers vervangt mevrouw Marijke Dillen als lid van de raad van 

bestuur van het APB Havencentrum. 

 

Artikel 4: 

Mevrouw Catherine François vervangt de heer Wim Verheyden als lid van de 

algemene vergadering van de OVV Pensioenkas. 

 

Artikel 5: 

De heer Bruno Valkeniers vervangt de heer Wim Verheyden als lid van de raad van 

bestuur van de POM Antwerpen. 

 

 

VOORZITTER.- Dit is een geheime stemming 
 

De stemming kan starten. 
 

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

28 stemmen ja, bij 3 stemmen nee en 3 onthoudingen, zodat het voorstel is 

goedgekeurd. 
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1. Ruimte, Onderwijs en Mobiliteit 

 

Nr. 1/1 van de agenda 

 

Erediensten. Antwerpen. Roemeens-orthodoxe kerkfabriek 

de Geboorte van de Moeder Gods. Budget 2019. 

Akteneming. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

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

van de Roemeens-orthodoxe kerkfabriek van de Geboorte van de Moeder Gods te 

Antwerpen goedgekeurd. Dit meerjarenplan 2014 – 2019 voorzag voor 2019 

exploitatie-uitgaven ten bedrage van 8.055,00 EUR, exploitatieontvangsten ten 

bedrage van 6.010,00 EUR met een geraamde provinciesubsidie van (8.055,00 EUR 

– 6.010,00 EUR =) 2.045,00 EUR op de exploitatieontvangsten. 

 

2. De kerkfabriekraad heeft het budget 2019 opgemaakt en goedgekeurd in 

vergadering van 3 juni 2019. Het budget 2019 werd gunstig geadviseerd door 

Metropoliet Athenagoras op 12 juli 2019. Het dossier is op 25 juli 2019 ingekomen 

op het provinciebestuur van Antwerpen. 

 

3. In het budget 2019 worden de exploitatie-uitgaven geraamd op 21.225,00 EUR. 

De exploitatieontvangsten worden geraamd op 13.200,00 EUR. De 

provinciesubsidie bedraagt voor 2019 voor de exploitatie derhalve 21.225,00 EUR – 

13.200,00 EUR = 8.025,00 EUR +2.853,84 EUR (gecorrigeerd tekort 2017) = 

10.878,84 EUR; dit is 8.833,84 EUR meer dan het bedrag van 2.545,00 EUR 

vermeld in het goedgekeurde meerjarenplan 2014 – 2019. 

De grote overschrijding van dit bedrag is te verklaren door de verhuis omwille van 

de brandveiligheid van de locatie van de eredienstviering van de kapel van het Van 

Celstinstituut op de Sint-Jacobsmarkt naar de kerk van Onze-Lieve-Vrouw van de 

Rozenkrans te Wilrijk, die in medegebruik werd genomen met de aldaar gevestigde 

en verder bestaande rooms-katholieke kerkfabriek en die in 2013 bij de opmaak 

van het meerjarenplan 2014 - 2019 niet kon voorzien worden. 

De in het budget 2019 vermelde investeringsuitgaven en investeringsontvangsten 

ten bedrage van 237.500,00 EUR hebben betrekking op de aankoop van de 

voormalige rooms-katholieke parochiekerk van Onze-Lieve-Vrouw van de Heilige 

Rozenkrans te Wilrijk door de Roemeens-orthodoxe kerkfabriek. Deze aankoop 

geschiedt uitsluitend met eigen middelen van de Roemeens-orthodoxe kerkfabriek 

(geldinzameling bij de parochianen) aangevuld met een subsidie van 30 % 

(150.000,00 EUR) van de Vlaamse Overheid, zonder subsidiëring vanwege de 

provincie Antwerpen. 

 

4. Gelet op de budgetten 2018 en 2019 van de kerkfabriek, waarbij het bedrag van 

de provinciesubsidie telkens beduidend hoger lag dan het bedrag van de 

provinciesubsidie geraamd in het oorspronkelijke meerjarenplan 2014 – 2019, heeft 

de kerkfabriekraad in voormelde vergadering van 3 juni 2019 een wijziging van het 

meerjarenplan 2014 – 2019 voor de jaren 2018 en 2019 goedgekeurd. In 

vergadering van heden heeft uw raad deze wijziging van het meerjarenplan 

2014 - – 2019 voor de jaren 2018 en 2019 goedgekeurd.  

 

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 provinciale subsidie in het budget binnen de grenzen blijft 
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van het bedrag, opgenomen in het goedgekeurde (gewijzigde) meerjarenplan – 

akte van het budget. 

 

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

Roemeens-orthodoxe kerkfabriek de Geboorte van de Moeder Gods te Antwerpen 

zonder formulering van begrotingstechnische opmerkingen. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 22 augustus 2019. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op het budget 2019 van de Roemeens-orthodoxe kerkfabriek van de 

Geboorte van de Moeder Gods te Antwerpen en op het gunstig advies 

dienaangaande van 12 juli 2019 van Metropoliet Athenagoras, ingekomen op het 

provinciebestuur van Antwerpen op 25 juli 2019; 

 

Gelet op het budget 2019, waaruit blijkt dat de Roemeens-orthodoxe kerkfabriek in 

2019 beroep doet op een exploitatiesubsidie van 10.878,84 EUR, wat overeenkomt 

met het geraamde bedrag van 10.878,84 EUR provinciesubsidie in het 

goedgekeurde (gewijzigde) meerjarenplan 2014 – 2019; 

 

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

materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; 

 

Gelet op het verslag en voorstel van de deputatie; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

Akte wordt genomen van het budget 2019 van de Roemeens-orthodoxe kerkfabriek 

de Geboorte van de Moeder Gods te Antwerpen met een provinciesubsidie van 

10.878,84 EUR voor het tekort op het exploitatiebudget 2019 zonder 

boekhoudkundig-technische opmerkingen ter zake. 

 

 

VOORZITTER.- Geen vragen? 

De stemming kan starten. 
 

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. 
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Nr. 1/2 van de agenda 

 

Erediensten. Antwerpen. Roemeens-orthodoxe kerkfabriek 

de Geboorte van de Moeder Gods. 

Wijziging meerjarenplan 2014 - 2019 voor 

de jaren 2018 en 2019. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

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

van de Roemeens-orthodoxe kerkfabriek de Geboorte van de Moeder Gods te 

Antwerpen goedgekeurd. 

Voormeld meerjarenplan voorzag voor 2018 geen investeringsuitgaven noch 

investeringsontvangsten en exploitatie-uitgaven ten bedrage van 8.055,00 EUR met 

een geraamde provinciesubsidie van 2.345,00 EUR op de exploitatieontvangsten. 

Voormeld meerjarenplan voorzag voor 2019 geen investeringsuitgaven noch 

investeringsontvangsten en exploitatie-uitgaven ten bedrage van 8.055,00 EUR met 

een geraamde provinciesubsidie van 2.045,00 EUR op de exploitatieontvangsten. 

 

In 2013 bij de opmaak van voormeld meerjarenplan was de locatie van de 

eredienst de als monument beschermde kapel van de onderwijsinstelling VZW Sint-

Lucas & Van Celst – Sint-Jacobsmarkt 15 te 2000 Antwerpen, waarvoor de 

Roemeens-orthodoxe kerkfabriek een maandelijkse huur van 450,00 EUR betaalde. 

 

2. Met ingang van 1 maart 2017 evenwel is de Roemeens-orthodoxe parochie 

verhuisd naar de rooms-katholieke parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw van de Heilige 

Rozenkrans – Heistraat 319 te 2610 Wilrijk, Voor het medegebruik van deze kerk 

betaalt de Roemeens-orthodoxe kerkfabriek een maandelijkse gebruiksvergoeding 

van 600,00 EUR per maand. Gelet op de verhuis naar de nieuwe kerk en de 

inrichting ervan heeft de Roemeens-orthodoxe kerkfabriek de budgetten 2018 en 

2019 ingediend, waarbij de exploitatie-uitgaven geraamd werden op 18.525,00 EUR 

en op 21.225,00 EUR met een geraamde provinciesubsidie van 5.041,28 EUR en 

van 10.878,84 EUR. 

 

3. Teneinde met deze gewijzigde situatie rekening te houden heeft de 

kerkfabriekraad in vergadering van 3 juni 2019 een wijziging van het 

meerjarenplan 2014 – 2019 voor de jaren 2018 en 2019 goedgekeurd, waarbij de 

provinciesubsidie 2018 en 2019 geraamd worden op de reële bedragen van 

5.041,28 EUR en van 10.878,84 EUR. 

Tevens werden de in het budget 2019 vermelde investeringsuitgaven en 

investeringsontvangsten ten bedrage van 237.500,00 EUR, die betrekking hebben 

op de aankoop van de voormalige rooms-katholieke parochiekerk van Onze-Lieve-

Vrouw van de Heilige Rozenkrans te Wilrijk door de Roemeens-orthodoxe 

kerkfabriek op 1 september 2019 in dit gewijzigde meerjarenplan 2014 – 2019 

opgenomen. Deze aankoop geschiedt uitsluitend met eigen middelen van de 

Roemeens-orthodoxe kerkfabriek (geldinzameling bij de parochianen) aangevuld 

met een subsidie van 30 % (150.000,00 EUR) van de Vlaamse Overheid, zonder 

subsidiëring vanwege de provincie Antwerpen.  

 

Deze meerjarenplanwijziging werd gunstig geadviseerd door Metropoliet 

Athenagoras op 16 augustus 2019. Het dossier is op 19 augustus 2019 ingekomen 

op het provinciebestuur van Antwerpen. 
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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 het gewijzigde meerjarenplan 2014 – 2019 van 

de Roemeens-orthodoxe kerkfabriek de Geboorte van de Moeder Gods te 

Antwerpen voor de jaren 2018 en 2019 goed te keuren zonder boekhoudkundige-

technische opmerkingen ter zake. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 22 augustus 2019. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op het door de Roemeens-orthodoxe kerkfabriek de Geboorte van de Moeder 

Gods te Antwerpen op 7 juni 2019 ingezonden gewijzigde meerjarenplan 2014 – 

2019 voor de jaren 2018 en 2019; 

 

Gelet op het gunstig advies van 16 augustus 2019 van Metropoliet Athenagoras 

over voormeld gewijzigde meerjarenplan 2014 – 2019, ingekomen op het 

provinciebestuur van Antwerpen op 19 augustus 2019; 

 

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

materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; 

 

Gelet op het verslag en voorstel van de deputatie; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

Goedgekeurd wordt het gewijzigd meerjarenplan 2014 – 2019 van de Roemeens-

orthodoxe kerkfabriek de Geboorte van de Moeder Gods te Antwerpen voor de 

jaren 2018 en 2019 zonder boekhoudkundige-technische opmerkingen ter zake. 

 

 

VOORZITTER.- Geen vragen? 

De stemming kan starten. 
 

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. 
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Nr. 1/3 van de agenda 

 

Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap 

Antwerpen Islamic Association. 

Rekening 2018. Advies. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

1. In vergadering van 11 juni 2019 heeft het comité van de islamitische 

geloofsgemeenschap Antwerpen Islamic Association te Antwerpen de rekening over 

het dienstjaar 2018 opgemaakt en goedgekeurd. Het dossier is op 13 juni 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. 

a. Het budget 2018 voorzag geen investeringsuitgaven, noch 

investeringsontvangsten. 

De totale exploitatie-uitgaven werden geraamd op 40.285,00 EUR. 

De totale exploitatieontvangsten werden geraamd op 40.285,00 EUR, waarvan: 

1. geldinzameling gelovigen: 4.472,85 EUR; 

2. overschot 2016: 12.195,15 EUR; 

3. provincietoelage: 23.617,00 EUR. 

b. In vergadering van 28 juni 2018 heeft uw raad akte genomen van het budget 

2018. 

c. De provinciesubsidie ten bedrage van 23.617,00 EUR werd uitbetaald eind 

september 2018. 

 

3. De rekening 2018 bevat op de exploitatie als uitgaventotaal 43.934,36 EUR en 

als ontvangstentotaal 45.419,00 EUR met bijgevolg een batig saldo van 

1.484,64 EUR. Dit batig saldo zal als ontvangst ingebracht worden in het 

exploitatiebudget 2020. 

 

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 Antwerpen Islamic Association te 

Antwerpen gunstig te adviseren zonder boekhoudkundig-technische opmerkingen. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 22 augustus 2019. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de rekening over het dienstjaar 2018 van de islamitische 

geloofsgemeenschap Antwerpen Islamic Association te Antwerpen, ingekomen op 

het provinciebestuur van Antwerpen op 13 juni 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; 

 

Gelet op het verslag van de deputatie, 

 

Op voorstel van de deputatie, 
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BESLUIT: 

Enig artikel: 

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

islamitische geloofsgemeenschap Antwerpen Islamic Association te Antwerpen met: 

 

als som van de ontvangsten: 45.419,00 EUR 

als som van de uitgaven: 43.934,36 EUR 

 _________________ 

met een batig saldo van: 1.484,64 EUR 

 

Beslist wordt de rekening over het dienstjaar 2018 van de islamitische 

geloofsgemeenschap Antwerpen Islamic Association te Antwerpen gunstig te 

adviseren zonder boekhoudkundig-technische opmerkingen. 

 

 

VOORZITTER.- Geen vragen? 

De stemming kan starten. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

34 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

22 leden hebben ja gestemd; 

 6 leden hebben nee gestemd; 

 6 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 22 stemmen ja, bij 6 nee-stemmen en 6 onthoudingen. 
 

 

Nr. 1/4 van de agenda 

 

Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap 

Mehmet Akif. Rekening 2018. Advies. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

1. In vergadering van 12 juni 2019 heeft het comité van de islamitische 

geloofsgemeenschap Mehmet Akif te Antwerpen de rekening over het dienstjaar 

2018 opgemaakt en goedgekeurd. Het dossier is op 19 juni 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 

investeringsontvangsten. 

De totale exploitatie-uitgaven werden geraamd op 33.639,00 EUR. 

De totale exploitatieontvangsten werden geraamd op 8.879,02 EUR 

(geldinzameling, stortingen, giften) + 2.375,98 EUR (overschot 2016). De 

provinciesubsidie werd geraamd op 22.384,00 EUR. 

 

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

2017. 

 

4. De provinciesubsidie ten bedrage van 22.384,00 EUR werd uitbetaald einde april 

2018. 
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5. De rekening 2018 bevat als uitgaventotaal 30.826,15 EUR en als 

ontvangstentotaal 30.939,58 EUR met bijgevolg een batig saldo van 113,43 EUR. 

Dit batig saldo zal als ontvangst ingebracht worden in het exploitatiebudget 2020. 

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 Mehmet Akif te Antwerpen gunstig te 

adviseren zonder boekhoudkundig-technische opmerkingen. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 22 augustus 2019. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de rekening over het dienstjaar 2018 van de islamitische 

geloofsgemeenschap Mehmet Akif te Antwerpen, ingekomen op het 

provinciebestuur van Antwerpen op 19 juni 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; 

 

Gelet op het verslag van de deputatie. 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

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

islamitische geloofsgemeenschap Mehmet Akif te Antwerpen met: 

als som van de ontvangsten: 30.939,58 EUR 

als som van de uitgaven: 30.826,15 EUR 

 ___________________ 

met een batig saldo van: 113,43 EUR 

 

Beslist wordt de rekening over het dienstjaar 2018 van de islamitische 

geloofsgemeenschap Mehmet Akif te Antwerpen gunstig te adviseren zonder 

boekhoudkundig-technische opmerkingen. 

 

 

VOORZITTER.- Geen vragen? 

De stemming kan starten. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

34 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

22 leden hebben ja gestemd; 

 7 leden hebben nee gestemd; 

 5 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 22 stemmen ja, bij 7 stemmen nee en 5 onthoudingen. 
 

 

VOORZITTER.- Ik stel voor de agendapunten 1/5 tot en met 1/7 met één stemming af te 

handelen. De raad stemt ermee in. 
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Nr. 1/5 van de agenda 

 

APB INO. Evaluatierapport over de verzelfstandiging 

van het APB Inovant. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Artikel 221 van het provinciedecreet bepaalt dat elk provinciaal verzelfstandigd 

agentschap in de loop van het eerste jaar na de volledige vernieuwing van de 

provincieraad een evaluatierapport opmaakt over de uitvoering van 

samenwerkingsovereenkomst. Dit rapport omvat ook een evaluatie van de 

verzelfstandiging. De provincieraad spreekt zich binnen de drie maanden uit over 

deze evaluatie. 

 

Concreet wordt, nadat de besluitvorming binnen de verzelfstandigde entiteiten werd 

afgerond, de evaluatierapporten van alle APB’s en EVAP’s voorgelegd aan de 

provincieraad in vergadering van heden (18 entiteiten). 

 

In casu wordt aan uw raad het evaluatierapport voorgelegd van het Autonoom 

Provinciebedrijf Inovant. De Raad van Bestuur van het APB Inovant heeft in haar 

zitting van 27 juni 2019 het evaluatierapport goedgekeurd. 

 

Het rapport bevat samengevat de volgende elementen: 

• Een situering van de huidige context en werking  

Wat doet het APB? 

• De keuze en redenen voor de verzelfstandiging 

Zijn die redenen van deze verzelfstandiging nog steeds aanwezig? 

Heeft de verzelfstandiging bijgedragen tot de realisatiegraad van de doelstellingen 

en actieplannen? 

• Een overzicht van de financiële situatie op het einde van de vorige legislatuur. 

Dit bevat een opgave van de dotatie 2018, het aantal VTE en de opgebouwde 

reserves einde 2018. 

• Een slotconclusie over de verzelfstandiging 

 

Evaluatierapport 

 

1. Situering APB Inovant  

 

Binnen de Provincie Antwerpen verzorgden in het verleden twee aparte organisaties 

onder de koepel van DMCO met een aparte juridische structuur het 

vormingsaanbod voor medewerkers van lokale besturen: Bestuursschool en 

Opleidingsinstituut voor Overheidspersoneel (OVO). Zij richtten zich op eenzelfde 

doelgroep, met name de personeelsleden van alle openbare besturen binnen de 

provincie Antwerpen. 

 

Omwille van een gewijzigde marktsituatie en de nood aan een nieuwe dynamiek, 

drong een evaluatie op van de werking van beide organisaties. 

 

Uit een externe verkenning bleek enerzijds dat lokale besturen nood blijven hebben 

aan betaalbare en praktijkgerichte opleidingen en anderzijds dat de diverse 

marktspelers specifieke opleidingen voor lokale besturen niet voldoende invullen 

zodat het bestaande aanbod zeker kan aangevuld worden met provinciaal initiatief 

dat, mits een goede positionering, een toegevoegde waarde betekent voor de lokale 

besturen. 
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Omdat de beide vormingsinstellingen binnen de Provincie Antwerpen konden 

kapitaliseren op een brede ervaring uit het verleden en op een samenwerking met 

interne en externe lesgevers, was er een rationele logica om de krachten te 

bundelen. 

 

De deputatie concludeerde destijds dat een externe verzelfstandiging, vermeld in 

het provinciedecreet van 22 december 2006, de aangewezen formule was en stelde 

vast dat het organisatieconcept van INOVANT (= gefusioneerde entiteit 

Bestuursschool en OVO) en de karakteristieken van de activiteiten (= aanbod 

gericht op en dicht bij lokale klant) het meest voldoet aan de kenmerken van een 

Autonoom Provinciebedrijf (APB). 

 

Het APB ressorteert onder het departement Ontwikkeling en Educatie. 

 

2. De keuze van de verzelfstandiging 

 

Bij de oprichting van Inovant in 2009 werd ervoor gekozen om van de entiteit een 

autonoom provinciebedrijf te maken en dit om de volgende redenen: 

- de organisatie van de dienst binnen de werking van de provincie beperkt de 

autonomie, flexibiliteit en efficiëntie die cruciaal zijn voor een goede werking, 

- de activiteiten bevinden zich in een commerciële omgeving met nood aan een 

transparante eigen boekhouding, 

- er is nood aan een verantwoordelijk en autonoom bestuur, met de mogelijkheid 

tot het betrekken van expertise op het vlak van onderwijskundige thema’s met 

betrekking tot openbare besturen en kennis van lokale noden. 

Bijkomende redenen waren: nood aan efficiëntie, meer flexibele beheersregels, 

marktgevoelige en klantgericht werking en mogelijkheid tot strategische 

alliantievorming. 

 

De werking van het instituut gaf geen aanleiding tot het oprichten van een extern 

verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm, die voordelen zou opleveren 

die binnen het APB niet mogelijk zijn. Er werd daarom besloten om Inovant als APB 

te organiseren. 

 

3. Realisatie van de doelstellingen, actieplannen en acties  

 

Er werd tijdens deze legislatuur heel wat gerealiseerd in het kader van de 

beleidsdoelstelling die als volgt luidt: Het APB wil de lokale besturen binnen onze 

provincie een professioneel leernetwerk bieden waar iedereen die voor een lokaal 

bestuur werkt, terecht kan voor opleiding, HRM-ondersteuning en 

ervaringsuitwisseling. Als APB wil het op die manier bijdragen tot competente en 

gemotiveerde medewerkers omdat het APB gelooft dat zij de sleutel zijn tot de 

lokale bestuurskracht. 

Het actieplan voorziet dat het APB een vraaggestuurd aanbod organiseert aan 

leerinitiatieven met duurzaam leerrendement en zijn een platform voor 

ervaringsuitwisseling voor lokale besturen, in continue dialoog met de lokale 

besturen en via een breed netwerk van partners. 

Het actieplan is door verschillende acties de afgelopen jaren behaald. 

Inovant bereikte de afgelopen legislatuur jaarlijks zo goed als alle gemeenten van 

de provincie Antwerpen. Inovant registreert ook welke gemeenten 8 keer of meer 

‘klant’ zijn (via open aanbod of maatwerk). Hierin is een duidelijke evolutie 

merkbaar: na een terugval in het begin van de legislatuur zit het APB op het einde 

van de legislatuur terug op 63% van de gemeenten die ‘goede klant’ zijn. 
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Het Decreet Lokaal Bestuur hertekent het hele landschap van de lokale besturen, 

met de integratie van OCMW en gemeente als meest opvallende verandering. Dit 

heeft ook een effect op APB Inovant. Inhoudelijk werden er zo nieuwe thema’s 

aangeboden (open aanbod) of gevraagd (maatwerk). Er is ook een duidelijke 

interne focus van lokale besturen, die andere ontwikkeling tijdelijk parkeren tot de 

interne werking op orde staat.  

Dankzij de verzelfstandiging kan het APB reserves opbouwen, waardoor het op 

langere termijn kan investeren in het APB, bijvoorbeeld: 

o Experimenten in methodologie van leerinitiatieven, die niet kostendekkend 

hoeven te zijn.  

o Aankoop van digitale lesborden 

o Investeren in uitbouw van de interne werking, bijvoorbeeld kosten voor 

integratie van de website.  

 In principe kan een opleiding enkel doorgaan als ze kostendekkend is. Door de 

verzelfstandiging en de opgebouwde reserves is er een flexibiliteit hierin. 

Opleidingen met een grote maatschappelijke meerwaarde kunnen zo toch 

georganiseerd worden, bijvoorbeeld: 

o De bestuurspraktijk is geen kostendekkende opleiding, maar kan wel 

meegenomen worden.  

o Cruciale opleidingen (bv. integratie OCMW – gemeente) kunnen georganiseerd 

worden met een kleinere groep en deskundige begeleiding, ook al zijn deze niet 

kostendekkend.  

o Experimenten met prijszetting, bijvoorbeeld een vaste prijs voor netwerkdagen 

ook al zijn de kosten verschillend per georganiseerde dag. 

 

4. Financiële situatie 

 

Het betreft een positieve situatie hetgeen blijkt uit het navolgend overzicht einde 

legislatuur: 

 
Dotatiebedrag 2018 Aantal VTE Opgebouwde reserves eind 2018 

469 946 6,4 1 171 481,17 

 

5. Eindconclusie 

 

De verzelfstandiging van de entiteit geeft het APB de mogelijkheid om snel en 

flexibel te reageren in hun aanbod en op langere termijn te investeren in het 

aanbod en de ontwikkeling van het APB. Het laat Inovant toe om eigen keuzes te 

maken. De afgelopen legislatuur gaf naar bereik, aanbod, visieontwikkeling en 

financiën een positieve evolutie. Het actieplan en de doelstellingen worden bereikt. 

Het APB adviseert dan ook de provincieraad om Inovant in zijn huidige 

organisatievorm als autonoom provinciebedrijf te behouden. 

 

De deputatie stelt aan uw provincieraad voor om het evaluatierapport goed te 

keuren. De deputatie stelt tevens voor dat de huidige organisatievorm van het APB 

ongewijzigd blijft voor de duur van deze legislatuur aangezien het rapport aantoont 

dat de huidige organisatievorm heeft bijgedragen om de provinciale taken optimaal 

te behartigen. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 5 september 2019. 
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De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 221 van het provinciedecreet; 

 

Overwegende dat het bovenstaande evaluatierapport van het Autonoom 

Provinciebedrijf Inovant aantoont dat de huidige organisatievorm heeft bijgedragen 

om de provinciale taken optimaal te behartigen; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt het evaluatierapport over de verzelfstandiging van het 

APB Inovant tijdens de afgelopen legislatuur.  

 

Artikel 2: 

De provincieraad beslist om Inovant te behouden in zijn huidige organisatievorm als 

autonoom provinciebedrijf. 

 

 

VOORZITTER.- Geen vragen? 
 

 

Nr. 1/6 van de agenda 

 

APB PVM. Evaluatierapport over de verzelfstandiging 

van het APB Provinciaal Vormingscentrum Malle. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Artikel 221 van het provinciedecreet bepaalt dat elk provinciaal verzelfstandigd 

agentschap in de loop van het eerste jaar na de volledige vernieuwing van de 

provincieraad een evaluatierapport opmaakt over de uitvoering van 

samenwerkingsovereenkomst. Dit rapport omvat ook een evaluatie van de 

verzelfstandiging. De provincieraad spreekt zich binnen de drie maanden uit over 

deze evaluatie. 

 

Concreet wordt, nadat de besluitvorming binnen de verzelfstandigde entiteiten werd 

afgerond, de evaluatierapporten van alle APB’s en EVAP’s voorgelegd aan de 

provincieraad in vergadering van heden (18 entiteiten). 

 

In casu wordt aan uw raad het evaluatierapport voorgelegd van het Autonoom 

Provinciebedrijf Provinciaal Vormingscentrum Malle. De Raad van Bestuur van het 

APB Provinciaal Vormingscentrum heeft in haar zitting van 27 juni 2019 het 

evaluatierapport goedgekeurd. 

 

Het rapport bevat samengevat de volgende elementen: 

• Een situering van de huidige context en werking  

Wat doet het APB? 

• De keuze en redenen voor de verzelfstandiging 

Zijn die redenen van deze verzelfstandiging nog steeds aanwezig? 

Heeft de verzelfstandiging bijgedragen tot de realisatiegraad van de doelstellingen 

en actieplannen? 
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• Een overzicht van de financiële situatie op het einde van de vorige legislatuur. 

Dit bevat een opgave van de dotatie 2018, het aantal VTE en de opgebouwde 

reserves einde 2018. 

• Een slotconclusie over de verzelfstandiging 

 

Evaluatierapport 

 

1. Situering APB Provinciaal Vormingscentrum Malle  

 

De nood aan kadervormingsinitiatieven voor jeugdorganisaties en het gebrek aan 

infrastructuur leidde ertoe dat de provinciale jeugdraad in het jaar 1967 het 

voorstel van de deputatie tot oprichting van een provinciaal vormingscentrum 

eenparig gunstig adviseerde. Als locatie werd uiteindelijk geopteerd voor Malle 

wegens zijn centrale ligging in de provincie en zijn rustige omgeving.  

Vanaf de jaren ’70 stelde het centrum zich tot doel infrastructuur en accommodatie 

ter beschikking te stellen, al dan niet in internaatsverband, aan jeugdverenigingen 

en het jeugdwerk, onderwijsinstellingen, het vormingswerk voor volwassenen en 

allerlei vormingsinitiatieven en cursussen. Later werd de Uitleendienst Didactisch 

Materiaal ondergebracht in het centrum met aandacht voor de laatste 

technologische ontwikkelingen.  

 

Vanaf 1 januari 2014 werd het Vormingscentrum (PVM) omgevormd tot een 

autonoom provinciebedrijf met de volgende beleidsdoelstellingen en actieplannen: 

 

- Beleidsdoelstelling: Voor vormingsactiviteiten, voornamelijk in de non-profitsector 

en het onderwijs, wil het PVM voldoende, betaalbare en kwalitatieve infrastructuur 

en materiaal ter beschikking stellen. Actieplan: Het aanbieden van infrastructuur en 

accommodatie voor vormingsactiviteiten in het Provinciaal Vormingscentrum Malle. 

Dit actieplan omvat het klantvriendelijk uitbaten van het verblijfscentrum en de 

uitleendienst. 

- Prioritaire beleidsdoelstelling: Het ontwikkelen en promoten van een 

laagdrempelig, kwaliteitsvol en bovenlokaal vrijetijdsaanbod. Actieplan: Het PVM 

werkt publieksgericht waarvoor ze een recreatief, sportief en toeristisch 

vrijetijdsaanbod realiseren, zowel in eigen beheer als door het stimuleren en 

ondersteunen van derden. Het PVM organiseert audiovisuele cursussen. 

- Prioritaire beleidsdoelstelling: Ontwikkelen en stimuleren van socio-economische 

speerpunten op basis van een geïntegreerde, multidisciplinaire en duurzame visie 

op de provincie en haar deelgebieden. Actieplan: Het actieplan heeft tot doel om in 

onze provincie een belangrijke bijdrage te leveren aan de aansluiting onderwijs- 

arbeidsmarkt en aan de aanwending van alle beschikbare talenten zodat we kunnen 

bijdragen tot oplossingen van het dreigend tekort aan arbeidspotentieel en het 

verminderen van de werkloosheid. Hierbij kiezen we voor een goede afstemming 

van de eigen provinciale dienstverlening met de werking van de diverse externe 

beleidsverantwoordelijke organisaties in onze provincie. Het PVM draagt bij aan dit 

actieplan door een talentencentrum uit te bouwen en door kunsteducatieve 

projecten te ontwikkelen met als doel de creativiteit van kinderen en jongeren te 

stimuleren. 

 

Het APB ressorteert onder het departement Ontwikkeling en Educatie. 
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2. De keuze van de verzelfstandiging 

 

De provincieraad van Antwerpen heeft in 2013 beslist om vanaf 1 januari 2014 het 

gewoon provinciebedrijf (GPB) provinciaal Vormingscentrum Malle om te vormen 

tot een autonoom provinciebedrijf.  

Enerzijds dwong het nieuwe provinciedecreet om vanaf 1 januari 2014 deze keuze 

te maken aangezien het gewone provinciebedrijf als mogelijke organisatievorm 

werd geschrapt, anderzijds was destijds de keuze voor een autonoom 

provinciebedrijf vanzelfsprekend op grond van de volgende overwegingen: De 

omvorming van het provinciaal Vormingscentrum per 1 januari 2003 tot een 

gewoon provinciebedrijf bracht met zich dat het buiten de algemene diensten van 

de provincie kon worden beheerd volgens industriële en commerciële methoden. 

Deze organisatievorm bood velerlei voordelen, waaronder het voeren van een eigen 

boekhouding die de nodige flexibiliteit garandeerde en, binnen de grenzen van de 

wettelijke bepalingen ter zake, de mogelijkheid bood van een autonome financiële 

bedrijfsvoering. Aangezien het GPB als organisatievorm geen optie meer was in het 

nieuwe provinciedecreet, diende er een keuze gemaakt te worden, zodanig dat ten 

minste het behoud van de verworven voordelen - een eigen flexibele boekhouding 

en een autonome financiële bedrijfsvoering - kon worden gegarandeerd. Enkel het 

APB kon deze garantie bieden, met daarbovenop onder meer de volgende 

voordelen: 

- eigen inkomsten, indien opportuun, konen rechtstreeks worden aangewend 

voor de werking; 

- opgebouwde reserves konden worden aangewend voor exploitatiedoeleinden 

over de jaargrenzen heen; 

- het Vormingscentrum bleef tot de publieke sector behoren; 

- het Vormingscentrum zou als APB binnen de financiële flexibiliteit nauw blijven 

aanleunen bij het moederhuis. 

 

3. Realisatie van de doelstellingen, actieplannen en acties  

 

Vrijwel alle vooropgezette acties konden tijdens de voorbije legislatuur worden 

gerealiseerd, zowel financieel als beleidsmatig, wat op zijn beurt heeft bijgedragen 

aan de verwezenlijking van de respectieve actieplannen en doelstellingen. 

Uitzonderingen betreffen het ontwikkelen en aanbieden van kunsteducatieve 

projecten in samenwerking met onze partner Kunst in Zicht (actieve kunsteducatie) 

en het zelf organiseren van cursussen. 

De eerste actie werd stopgezet als gevolg van het feit dat de samenwerking met 

KiZ een einde nam en de financieel-logistieke ondersteuning werd stopgezet. De 

financiële besparing vloeide terug naar de provincie. De tweede actie werd eind 

2015 stopgezet omwille van rendabiliteitsoverwegingen. 

De hierbij vrijgekomen middelen - personeel en logistiek - konden worden ingezet 

voor de oprichting en het succesvol uitbouwen van Talentklassen, zodat het eigen 

educatief aanbod een nieuwe wending kreeg. 

In samenwerking met het Flankerend Onderwijsbeleid werd het initiatief genomen 

om een Talentencentrum in het Vormingscentrum onder te brengen waarbij 

Talentklassen als educatief aanbod werd geïntegreerd in de reguliere werking van 

het centrum. De eerste Talentklassen vonden plaats in 2015. 

 

4. Financiële situatie 

 

Het betreft een positieve situatie hetgeen blijkt uit het navolgend overzicht einde 

legislatuur: 
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Dotatiebedrag 2018 Aantal VTE Opgebouwde reserves eind 2018 

2 837 648 48,4 2 689 880,05 

 

5. Eindconclusie 

 

Eindconclusie van het in dit verslag opgenomen evaluatierapport is dat voor het 

APB Vormingscentrum Malle de huidige organisatievorm als positief kan beoordeeld 

worden. Het rapport stelt dat na 4 jaar werking, de redenen die deze keuze 

verantwoordden nog steeds aanwezig zijn. Ze dragen bij tot de realisatie van de 

doelstellingen en actieplannen zoals die werden geformuleerd de voorbije 

legislatuur. Het is dan ook wenselijk die structuur te behouden. Het APB adviseert 

dan ook de provincieraad om het Provinciaal Vormingscentrum Malle in zijn huidige 

organisatievorm als autonoom provinciebedrijf te behouden. 

 

De deputatie stelt aan uw provincieraad voor om het evaluatierapport goed te 

keuren. De deputatie stelt tevens voor dat de huidige organisatievorm van het APB 

ongewijzigd blijft voor de duur van deze legislatuur aangezien het rapport aantoont 

dat de huidige organisatievorm heeft bijgedragen om de provinciale taken optimaal 

te behartigen. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 5 september 2019. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 221 van het provinciedecreet; 

 

Overwegende dat het bovenstaande evaluatierapport van het Autonoom 

Provinciebedrijf Provinciaal Vormingscentrum Malle aantoont dat de huidige 

organisatievorm heeft bijgedragen om de provinciale taken optimaal te behartigen; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt het evaluatierapport over de verzelfstandiging van het 

APB Provinciaal Vormingscentrum Malle tijdens de afgelopen legislatuur. 

 

Artikel 2: 

De provincieraad beslist om Provinciaal Vormingscentrum Malle te behouden in zijn 

huidige organisatievorm als autonoom provinciebedrijf. 

 

 

VOORZITTER.- De heer Vandendriessche heeft het woord. 
 

De heer VANDENDRIESSCHE.- Dank u, voorzitter. 

In onze commissies hebben wij geen merkwaardige dingen vastgesteld over de 

evaluatierapporten an sich van alle APB’s, maar misschien is het toch nog een goed moment 

om er nog eens bij stil te staan op welke manier ze functioneren in onze instelling. We 

stellen vast dat sommige APB’s wel heel klein zijn bijvoorbeeld. Is dat niet een onnodige 
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versnippering van administratieve diensten? Zouden die misschien niet beter deel uitmaken 

van de administratie op zich? 

Een tweede puntje, ook al gebracht in de vorige raad, gaat over de methodiek van de 

evaluatie. Het blijft een oefening die de APB’s zelf doen, die dus niet extern objectief 

gebeurt. Daar kunnen ook vragen bij gesteld worden, maar op zich zijn de rapporten 

inderdaad positief en zullen we ze ook goedkeuren. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Sohier heeft het woord. 
 

De heer SOHIER.- Voorzitter, deze evaluatierapporten zijn natuurlijk correct opgemaakt. 

Daar gaan wij vanuit. Maar net zoals bij vorige evaluatierapporten gaan wij ons onthouden 

omdat volgens, voor de PVDA, dit een eerste stap is naar de privatisering. Je ziet dat er 

een aantal APB’s een kleine reserve hebben aangelegd. Een aantal anderen hebben een 

aanzienlijke reserve. Dat is een goede zaak. Maar natuurlijk is het ook een goede zaak als 

mensen op bepaalde momenten de beslissing gaan nemen om die te privatiseren. De privé is 

geïnteresseerd in veel geld. 

Daarom geven wij geen tegenstem, maar wel een onthouding. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Valkeniers heeft het woord. 
 

De heer VALKENIERS.- Dank u, voorzitter. 

Sinds mijn vorige passage hier in de provincieraad is er wel een en ander veranderd. 

Verzelfstandiging van bedrijven is er een van. In deze hebben wij niet direct een probleem 

met die verzelfstandiging op voorwaarde dat het natuurlijk deftig wordt opgevolgd, dat 

het geen ontnemen is aan de provincieraad van een recht op controle. Anderzijds moeten 

we toch ook kijken naar de toekomst van de provincies en de provincieraad. Als het klopt 

dat de Vlaamse regering de formateur volgt en dat dit de laatste legislatuur is van de 

provincie, betekent dat we het toch goed moeten in het oog houden waar die 

bevoegdheden, die gelden allemaal naartoe gaan, enerzijds naar het Vlaamse niveau, 

anderzijds naar het gemeentelijk niveau. Dat is belangrijk. 

Dat is niet zozeer belangrijk voor ons en het einde van ons mogelijk mandaat. Want och 

kom, dan doen we het licht uit en de deur dicht voor onszelf. Maar het we mogen het licht 

en de deur niet dichtdoen voor het personeel dat in die bedrijven zit, voor het personeel 

van de provincie. Daar moet dan ook, op dat moment, een rechtsschapen oplossing voor 

gevonden worden. Ik denk dat dit ook een uitdaging zal zijn voor deze legislatuur, inclusief 

voor de APB’s. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Lemmens heeft het woord. 
 

De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Ik wil alleen maar kort zeggen dat mijnheer 

Valkeniers misschien best afwacht wat er morgen beslist wordt. Dat is een eerste punt. 

Ten tweede denk ik dat die verschillende APB’s waar de evaluatie van voorligt zeer goed 

kunnen gecontroleerd worden. Wij zijn de enige en grootste aandeelhouders daarvan, dus 

wij hebben daar alle controle op. Het feit dat de evaluatie voorligt en u daar inzicht op 
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krijgt maakt toch heel duidelijk dat hier de democratische controle voorzien is, dat u op 

alle momenten in alle commissies de nodige tussenkomsten erover kunt houden, en de 

nodige inlichtingen daarvan kunt krijgen. Ik denk dat op dat gebied die APB’s goed werk 

kunnen leveren en dat democratische controle voorzien is. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Sohier heeft het woord. 
 

De heer SOHIER.- Ik wil daar even op tussenkomen, gedeputeerde Lemmens. Het is zo dat 

de meeste fracties inderdaad in elke commissie aanwezig zijn om de APB’s op te volgen. 

Dat klopt. Er is echter één probleem. In onze fractie ben ik alleen en de commissies vallen 

op hetzelfde ogenblik. We hebben voor het verlof op een bepaald moment in het vast 

bureau de vraag gehad om daarna te evalueren, want blijkbaar zijn er nog fracties die 

vragende partij zijn voor die evaluatie omdat er blijkbaar in een aantal commissies 

problemen zijn van aanwezigheid. Dus ik wacht op die evaluatie van de commissies, en of we 

die niet op 1 per dag kunnen doen, of op een verschillend moment. Voor mij is het 

onmogelijk om overal tegelijk te zijn.  

Democratische controle zou moeten kunnen, dat is waar, maar in de praktijk is dat niet 

mogelijk. 
 

 

VOORZITTER.- Mijnheer Sohier, op het vast bureau is ook wel gezegd dat we een jaar 

lang de commissies gingen doen, en dat pas nadien de evaluatie zou plaatsvinden. Dat zal 

dus normaal in januari of februari zijn dat we die evaluatie zal gebeuren. 
 

 

Nr. 1/7 van de agenda 

 

APB POA. Evaluatierapport over de verzelfstandiging 

van het APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Artikel 221 van het provinciedecreet bepaalt dat elk provinciaal verzelfstandigd 

agentschap in de loop van het eerste jaar na de volledige vernieuwing van de 

provincieraad een evaluatierapport opmaakt over de uitvoering van 

samenwerkingsovereenkomst. Dit rapport omvat ook een evaluatie van de 

verzelfstandiging. De provincieraad spreekt zich binnen de drie maanden uit over 

deze evaluatie. 

 

Concreet wordt, nadat de besluitvorming binnen de verzelfstandigde entiteiten werd 

afgerond, de evaluatierapporten van alle APB’s en EVAP’s voorgelegd aan de 

provincieraad in vergadering van heden (18 entiteiten). 

 

In casu wordt aan uw raad het evaluatierapport voorgelegd van het Autonoom 

Provinciebedrijf Provinciaal Onderwijs Antwerpen. De Raad van Bestuur van het 

APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen heeft in haar zitting van 27 juni 2019 het 

evaluatierapport goedgekeurd. 
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Het rapport bevat samengevat de volgende elementen: 

• Een situering van de huidige context en werking  

Wat doet het APB? 

• De keuze en redenen voor de verzelfstandiging 

Zijn die redenen van deze verzelfstandiging nog steeds aanwezig? 

Heeft de verzelfstandiging bijgedragen tot de realisatiegraad van de doelstellingen 

en actieplannen? 

• Een overzicht van de financiële situatie op het einde van de vorige legislatuur. 

Dit bevat een opgave van de dotatie 2018, het aantal VTE en de opgebouwde 

reserves einde 2018. 

• Een slotconclusie over de verzelfstandiging 

 

Evaluatierapport 

 

1. Situering APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen 

 

De provincie Antwerpen kent een rijke traditie in het aanbieden van een gevarieerd 

onderwijsaanbod. Met ingang van 1 januari 2003 werden de toenmalige vijf 

provinciale secundaire scholen en het centrum voor volwassenonderwijs 

omgevormd tot gewone provinciebedrijven. Met ingang van 1 januari 2011 werd 

het Intern Verzelfstandigd Agentschap Provinciaal Onderwijs Antwerpen (IVA POA) 

opgericht. Het was een samenvoeging van de gewone provinciebedrijven en één 

binnendienst (de provinciale dienst Onderwijs). Het bundelen van logistiek en 

ondersteunende diensten vormden de aanzet tot het omvormen van deze GPB’s en 

de integratie van de dienst Onderwijs in één IVA. 

Vanaf 1 januari 2014 werd het IVA POA omgevormd tot een autonoom 

provinciebedrijf. 

 

Het APB ressorteert onder het departement Ontwikkeling en Educatie. 

 

2. De keuze van de verzelfstandiging 

 

Overwegende dat een IVA-structuur op financieel vlak niet dezelfde voordelen bood 

dan een autonoom provinciebedrijf (APB) besliste de provincieraad van Antwerpen 

het IVA POA om te vormen tot een APB. Dit gebeurde met ingang van 1 januari 

2014. 

Voor de werking van het POA was het onontbeerlijk om te kunnen beschikken over 

reserves die kunnen aangewend worden voor duurzame investeringen, gespreid 

over meerdere boekjaren. Daarnaast kan men als APB rechtstreeks 

overeenkomsten en participaties afsluiten met andere organisaties.  

Het kunnen voeren van een eigen boekhouding, binnen de spelregels van de BBC, 

en een autonome financiële bedrijfsvoering was evenmin mogelijk als IVA. De 

organisatievorm APB bood deze mogelijkheid wel en genoot de voorkeur van het 

bestuur omdat deze organisatievorm kort bij het moederhuis staat en een APB tot 

de publieke sector blijft behoren. 

Door het kunnen voeren van een decentrale boekhouding op maat kunnen de eigen 

inkomsten rechtstreeks opnieuw ingezet worden in de werking en voor 

personeelskosten. Schommelende exploitatiegegevens kunnen als APB over de 

jaargrenzen opgevangen worden. Het APB kan immers de opgebouwde reserves 

rechtstreeks aanwenden voor exploitatiedoeleinden.  

Voor het beheer en het bestuur van het POA waren er geen elementen aanwezig 

die de toetreding van derden vereisten. De raad van bestuur wordt daarom 

gevormd door de voltallige provincieraad, het directiecomité door alle 
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gedeputeerden. Aan de directeur van het APB wordt een financiële delegatie 

toegekend ter realisatie van de doelstellingen van het APB via een soepel beheer. 

 

3. Realisatie van de doelstellingen, actieplannen en acties  

 

Er werd als APB sedert 2014 heel wat gerealiseerd in het kader van de 

beleidsdoelstellingen. Dit blijkt uit navolgend overzicht. 

 

Beleidsdoelstelling: Binnen de grenzen van de provinciale mogelijkheden en de 

maximumcapaciteit hebben alle leerlingen en cursisten die dat willen de kans om 

een kwalitatief sterk provinciaal onderwijs te volgen, met de nadruk op technisch 

en beroepsonderwijs en gericht op levenslang en levensbreed leren. 

 

Actieplan (2014-2015-2016): We organiseren toekomstgerichte opleidingen op 

maat in een onderwijs- en leeromgeving conform de hedendaagse normen.  

Realisatie: Tijdens de voorbije legislatuur moest het APB inspelen op grote, vaak 

opgelegde veranderingen. Er was de gevraagde schaalvergroting binnen het 

volwassenenonderwijs die tegelijk plaats vindt met de verplichte overdracht van de 

HBO5- en SLO-opleidingen door de CVO’s naar het hoger en universitair onderwijs. 

Dit noopte tot de overname van 2 andere CVO’s (Toekomstonderwijs en SOPRO) en 

later tot de uiteindelijke fusie van de 3 provinciale CVO’s tot 1 provinciaal CVO.  

Daarnaast was er de hervorming van het secundair onderwijs die in eerste instantie 

een impact heeft op de eerste graad, maar waar voor de andere graden ook de 

voorbereiding gestart is. 

Ook de uitrol van het duale leren bracht de nodige aanpassingen met zich mee. 

Een wijzigend onderwijslandschap bracht ook wijzigingen met zich mee wat betreft 

onze partnerships. Een voorbeeld hiervan is de inhuizing van CVO IVORAN op de 

site van De Masten. In de schoot van het APB POA kwam het solidariteitsfonds tot 

stand. 7% van de toegekende werkingsmiddelen aan alle scholen wordt jaarlijks in 

een ‘fonds’ gestoken. Daarmee worden grote, schooloverstijgende investeringen 

gefinancierd, zaken die de draagkracht van een enkele school overstijgen. Dit fonds 

werd onder meer aangewend bij de realisatie van de diverse masterplannen (avAnt 

Rivierenhof, PTS Mechelen, CVO, PTS Boom). 

 

Actieplan (2014-2015): We willen het provinciaal onderwijs Antwerpen verder 

uitbouwen tot een warme en zorgzame organisatie in functie van het welbevinden 

en succes van de leerlingen en cursisten  

Realisatie: In de Noorderkempen werd een samenwerking opgezet met De Lijn, 

specifiek in functie van leerlingenvervoer naar PITO Stabroek. Na een testfase in 

avAnt en later in de volledige eerste graad, werd het principe van de 

maximumfactuur uitgerold over het volledig provinciaal (secundair) onderwijs.  

 

Actieplan (2014-2015): We willen het Provinciaal Onderwijs Antwerpen meer 

bekendheid geven door te laten weten waar het voor staat en een prominentere rol 

laten spelen binnen het onderwijslandschap.  

Realisatie: Niet alleen in de periode 2014-2015 werden marketinginitiatieven 

genomen. Het wagenpark wordt bestickerd op een uniforme manier waardoor het 

provinciaal onderwijs zich heel herkenbaar in het verkeer begeeft. Het APB voerde 

een aantal gezamenlijke campagnes voor de opendeurdagen, gecoördineerd vanuit 

provinciale communicatiedienst. 

Diverse campagnes met de Lijn werd gevoerd: het AP was zichtbaar aanwezig in 

metro- en treinstations. Er was de bestickering op bussen en trams. Daarnaast 

waren er ook de gebruikelijke campagnes in regionale tijdschriften en kranten.  
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Twee provinciale onderwijsinstellingen ondergingen een naamswijziging. 

Sint Godelieve werd avAnt Provinciaal Onderwijs; CVO Provincie Antwerpen werd 

CVO Vitant. 

De provinciale scholen worden ook regelmatig gebruikt door derden waardoor zij 

onrechtstreeks visibiliteit krijgen in de media. De site van PTS Boom was het decor 

voor Ketnetserie #LikeMe. In de televisiereeks Van Vlees en Bloed kwam PIVA in 

beeld.  

Ook verschillende sportevenementen maken gebruik van onze infrastructuur. De 

Schaal Sels doet PITO Stabroek aan. Bij de start van de Tour de France (en ook bij 

andere wielerwedstrijden) werd een gedeelte PIVA gebruikt. 

Ook inhoudelijk kwam het APB in diverse programma’s in beeld (Het leven zoals het 

is, Pano…)  

PTS Mechelen won in 2015 de actie ‘Strafste school’ van MNM.  

Tot slot geven ook uitzonderlijke prestaties van de personeelsleden extra glans aan 

het provinciaal onderwijs. Een vrouwelijke leerkracht uit PITO Stabroek werd 

verkozen tot Belgisch kampioen lassen en later tot beste Europese vrouwelijke 

lasser. Een leerkracht van PIVA nam deel aan het wereldkampioenschap Chocolatier 

en werkte zich daar in de kijker.  

 

Actieplan (2017-2018): We organiseren in onze provinciale onderwijsinstellingen 

onderwijs dat aansluit bij de arbeidsmarkt en vervolgopleidingen.  

Realisatie: In het kader van werkplekleren werden de eigen leerlingen ingeschakeld 

bij de uitvoering van de relightingwerken. Andere doelgroepen dan de gebruikelijke 

cursisten werden aangetrokken binnen het CVO. Een samenwerking werd 

aangegaan met de VDAB in het kader van projecten voor werkzoekenden. Een 

aantal projecten werden opgestart voor personen met een beperking. Ook in een 

penitentiaire instelling wordt een project opgestart.  

We zetten volop in op het samenbrengen van personen met dezelfde profielen 

vanuit de verschillende scholen. Preventiemedewerkers, aankopers, TAC’s, 

adjunct-directeurs, directies, ankerpunten mondialisering, vakgroepen… komen 

structureel en op regelmatige basis bijeen om expertise en knowhow uit te 

wisselen.  

 

Beleidsdoelstelling (2014-2016): Ontwikkelen en stimuleren van socio-economische 

speerpunten op basis van een geïntegreerde, multidisciplinaire en duurzame visie 

op de provincie en haar deelgebieden. 

Actieplan (2014-2015): Het actieplan heeft tot doel om in onze provincie een 

belangrijke bijdrage te leveren aan de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en aan 

de aanwending van alle beschikbare talenten zodat we kunnen bijdragen tot 

oplossingen van het dreigend tekort aan arbeidspotentieel en het verminderen van 

de werkloosheid. Hierbij kiezen we voor een goede afstemming van de eigen 

provinciale dienstverlening met de werking van de diverse externe 

beleidsverantwoordelijke organisatie in onze provincie. 

Realisatie: Er was de noodzakelijke uitbouw van de site de Masten door de 

ontwikkeling van het CLW na de inhuizing op die campus ten gevolge van de 

overname van de onderwijsbevoegdheid van GO! Spectrumschool. Ook het aanbod 

van het CVO op de site de Masten kende een uitbreiding. Daartegenover stond een 

beperkte personeelsomkadering. 

Ook hier werd volop ingezet op internationalisering. Diverse Europese projecten 

werden binnengehaald: zowel door het CVO, als het CLW voor haar duale 

opleidingen, als het Right project in samenwerking met het Havencentrum. 
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Actieplan (2014-2015): Een slimme specialisatiestrategie veronderstelt een 

positionering van de provincie om te komen tot een kritische massa om 

internationaal competitief te zijn. Om deze kritische massa te realiseren is ook 

internationale en grensoverschrijdende samenwerking noodzakelijk. De provincie 

Antwerpen wil een breed gedragen samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven 

en kennisinstellingen bewerkstellingen. De provincie kan hierin (afwisselend) 

initiator, facilitator of regisseur zijn. De kernfocus blijft het creëren van een kader 

waarin de provinciale economische structuur zich kan ontplooien en het creëren van 

een arbeidsmarkt met kansen voor iedereen.  

Realisatie: Binnen elke school is een zeer uitgebreid netwerk aanwezig, zowel met 

de bedrijfssector als met andere onderwijsaanbieders.  

Deze contacten zorgen ervoor dat onze scholen steeds mee zijn met de nieuwste 

technologieën.  

Bovendien creëren we op deze manier grotere kansen op de arbeidsmarkt voor 

onze leerlingen 

 

Actieplan (2016): Ondersteunen van netwerkvorming, samenwerking en 

internationalisering. 

Realisatie: Het APB zet volop in op internationale samenwerking en projecten in alle 

provinciale onderwijsinstellingen. We hebben hierbij niet alleen aandacht voor de 

leerlingen, maar zeker ook voor de leerkrachten.  

 

Actieplan (2017-2018): Het POA internationaliseert het economisch beleid door het 

onderhouden van samenwerkingsverbanden met de buurregio's en het opzetten 

van strategische partnerschappen met gebenchmarkte regio's en het internationaal 

positioneren van onze instellingen.  

Realisatie: De voorbije legislatuur hebben we heel sterk ingezet op het uitbouwen 

van de contacten met zowel de arbeidsmarkt, als andere onderwijsverstrekkers. 

Daardoor kennen we een duidelijke toename van het aantal 

samenwerkingsverbanden. 

 

4. Financiële situatie 

 

Het betreft een positieve situatie hetgeen blijkt uit het navolgend overzicht einde 

legislatuur: 

 

Dotatiebedrag 2018 Aantal VTE Opgebouwde reserves eind 2018 

8 216 737 130,08 4 605 683,08 

 

5. Eindconclusie  

 

Eindconclusie van het in dit verslag opgenomen evaluatierapport is dat voor het 

APB POA de huidige organisatievorm als positief kan beoordeeld worden. De 

structuur van een APB maakte het mogelijk om flexibel in te spelen op de gevolgen 

van de groei van de organisatie. Door de samenwerking tussen de verschillende 

onderwijsinstellingen kon het POA beter inspelen op de veranderingen die opgelegd 

worden vanuit de overheid. Er kwam meer openheid en transparantie tussen de 

scholen waardoor het doorgeven van knowhow en expertise eenvoudiger werd en 

gefaciliteerd wordt. Door de structuur van een APB was het mogelijk de financiële 

processen te optimaliseren. Dit geeft marktvoordelen en flexibele beheersregels. 

Bovendien is er de mogelijkheid tot reservevorming voor het inplannen van 
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investeringen. Tot slot kan door de structuur van een APB aan strategische 

alliantievorming worden gedaan en heeft het APB een bijzonder groot netwerk 

uitgebouwd met de arbeidsmarkt en andere onderwijsaanbieders. Het APB 

adviseert dan ook de provincieraad om het Provinciaal Onderwijs Antwerpen in zijn 

huidige organisatievorm als autonoom provinciebedrijf te behouden. 

 

De deputatie stelt aan uw provincieraad voor om het evaluatierapport goed te 

keuren. De deputatie stelt tevens voor dat de huidige organisatievorm van het APB 

ongewijzigd blijft voor de duur van deze legislatuur aangezien het rapport aantoont 

dat de huidige organisatievorm heeft bijgedragen om de provinciale taken optimaal 

te behartigen. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 5 september 2019. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 221 van het provinciedecreet; 

 

Overwegende dat het ingediende evaluatierapport van het Autonoom 

Provinciebedrijf Provinciaal Onderwijs Antwerpen aantoont dat de huidige 

organisatievorm heeft bijgedragen om de provinciale taken optimaal te behartigen; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt het evaluatierapport over de verzelfstandiging van het 

APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen tijdens de afgelopen legislatuur. 

 

Artikel 2: 

De provincieraad beslist om het Provinciaal Onderwijs Antwerpen te behouden in 

zijn huidige organisatievorm als autonoom provinciebedrijf. 

 

 

VOORZITTER.- Ik stel voor om de stemming voor te leggen van de punten 1/5, 1/6 en 1/7. 
 

De stemming kan starten. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

36 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

35 leden hebben ja gestemd; 

 1 lid heeft zich onthouden. 
 

De agendapunten 1/5, 1/6 en 1/7 worden samen ter stemming voorgelegd. Ze worden 

goedgekeurd met 35 stemmen ja, bij 1 onthouding. 
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Nr. 1/8 van de agenda 

 

Mondiaal Beleid. Budget 2019. 

Budgetcode 2019/64900000/16/0160 'Subsidiëring 

van ontwikkelingssamenwerking'. 

Aanwending krediet. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

In het door de provincieraad op 23 november 2018 goedgekeurde budget 2019 van 

de provincie is onder budgetcode 2019/64900000/16/0160 een krediet van 

1.053.200 EUR uitgetrokken voor “subsidiëring van ontwikkelingssamenwerking”. 

Dit krediet omvat alle subsidies binnen het Mondiaal Beleid. Het mondiaal beleid 

van de provincie ondersteunt gemeenten om een lokaal mondiaal beleid te voeren, 

ondersteunt ontwikkelingsprojecten in het Zuiden, stimuleert en realiseert een 

educatief aanbod en geeft vorm aan de voorbeeldfunctie van de provincie omtrent 

Fairtrade en de globale duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s). 

 

De provincieraad stemde op 28 februari 2019 in met de verdeling met deze 

geraamde aanwending van de kredieten van de budgetcode 

2019/64900000/16/0160 ‘Subsidiëring van ontwikkelingssamenwerking’ van het 

budget 2019: 

- Subsidie van 3.000 EUR aan 11.11.11 voor Zuidprojecten in het kader van 

de 11.11.11 actie 

- Subsidies aan ontwikkelingsprojecten in het Zuiden met draagvlak in de 

provincie Antwerpen (reglement) voor een totaalbedrag van 250.000 EUR 

- Een budget van 64.200 EUR wordt voorzien voor toelages aan 

vrijwilligersorganisaties in de ontwikkelingssamenwerking (‘vierde pijlers’), 

de hogescholen en universiteiten die samenwerken aan 

ontwikkelingsprojecten in het Zuiden. 

- Subsidie van 220.000 EUR voor het provinciaal zuidproject in Guatemala 

- Subsidie van 140.000 EUR voor het provinciaal zuidproject in de Filippijnen,  

- Subsidies aan gemeentelijke projecten van ontwikkelingseducatie 

(reglement): 25.000 EUR 

- Subsidie aan de vzw Mooov van 85.000 EUR 

- Subsidies aan mondiale evenementen, voornamelijk van gemeenten, ter 

bekendmaking van de duurzame ontwikkelingsdoelen (reglement): 

40.000 EUR 

- Subsidies aan bovenlokale mondiale en duurzame festivals (reglement): 

80.000 EUR 

- Subsidies aan bovenlokale projecten van ontwikkelingseducatie (reglement): 

12.000 EUR 

- Subsidie aan de vzw 11.11.11. voor de uitwerking van projecten van 

ontwikkelingseducatie: 45.000 EUR 

- Subsidie aan de vzw Djapo van 15.000 EUR 

- Subsidie aan de vzw Studio Globo van 25.000 EUR 

- Nominatieve toelage aan de vzw Oxfam Wereldwinkels van 5.000 EUR 

- Nominatieve toelage voor de vzw Mundio van 15.000 EUR 

- Giften (prijsgeld) aan de laureaten van de Provinciale Prijs voor 

ontwikkelingssamenwerking: 13.600 EUR 

- Subsidie aan de vzw Fair Trade Gemeenten van 10.000 EUR 

 

In het licht van de operationalisering van het bestuursakkoord 2019-2024 werd 

vastgesteld dat dit budget niet volledig kan aangewend worden zoals voorzien. Het 
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gaat hierbij concreet om het budget van 64.200 EUR, hierboven voorzien voor een 

verder te ontwikkelen samenwerking met het hoger onderwijs. 

 

We stellen voor om dit budget gedeeltelijk te herbestemmen met volgende 

gewijzigde aanwending van de kredieten: 

1. een nominatieve toelage aan de universiteit Antwerpen, voor de leerstoel “SDG 

Transitie”, van 30.000 EUR 

2. een verhoging van de Subsidies aan bovenlokale projecten van 

ontwikkelingseducatie (reglement) met 5000 EUR, van 12.000 EUR naar 

17.000 EUR 

Later dit jaar zal een voorstel omtrent de bestemming van het resterende saldo aan 

de provincieraad worden voorgelegd. 

 

1. een nominatieve toelage aan de Universiteit Antwerpen, voor de 

leerstoel “SDG Transitie” 

 

Met het bestuursakkoord zet de provincie in op de realisatie van de SDG’s: “We 

gaan voor een efficiënt bestuur dat zijn dienstverlening regelmatig evalueert en zijn 

processen durft te herdenken… Een ander[positief gevolg hiervan] is dat 

duurzaamheid als kernwaarde in onze organisatiecultuur, dagelijkse werking en 

beslissingen meer dan ooit wordt meegenomen. De provincie Antwerpen 

onderschrijft de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen voor 2030 van de Verenigde 

Naties. Bij elke beslissing van deputatie zullen deze mee in de afweging genomen 

worden.”  

 

De SDG’s sluiten mooi aan bij de missie en visie van de provincie Antwerpen. We 

dragen vanuit vele beleidsdomeinen bij aan de realisatie van de SDG’s. 

 

Om de realisatie van de SDG’s in onze organisatie mee vorm te geven wenst de 

provincie Antwerpen de oprichting van een Leerstoel “SDG Transitie”, in de schoot 

van het Instituut voor Milieu & Duurzame ontwikkeling (IMDC) van de Universiteit 

Antwerpen te subsidiëren. Hiertoe werd een in overleg tussen provincie Antwerpen, 

UA en AMS een overeenkomst uitgewerkt. 

 

De doelstellingen van de leerstoel zijn 

1. Ontwikkelen van een onderbouwde SDG-indicatorenset op maat van 

provincies en lokale besturen. Hands-on ontwikkeling van deze 

indicatorenset en evaluatie van de SDG-impact van de provinciale 

beleidsvoering (halfweg het meerjarenplan). Ook twee lokale 

besturen zullen als proefproject mee betrokken worden bij de 

ontwikkeling van en monitoring via een SDG-indicatorenset. 

2. Universiteit Antwerpen stelt expertise ter beschikking bij het bepalen 

van de prioriteiten en het koppelen van de provinciale beleidsvoering 

aan de SDG’s. 

3. Stakeholder assessment volgens de ‘Hexagon issue prioritization’-

tool; minstens bij leidinggevenden 

 

De overeenkomst wordt afgesloten voor een termijn van 3 kalenderjaren. Zij treedt 

in werking op 1 januari 2020 en eindigt op 31 december 2022. Er wordt een 

jaarlijkse subsidie voorzien van 70.000 EUR. Dit budget is voorzien in het MJP van 

de stafdienst leefmilieu. Eenmalig wordt deze bijkomende subsidie voorzien van 

30.000 EUR, zodat in het najaar al een aantal taken kunnen worden uitgevoerd. 
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2. een verhoging van de Subsidies aan bovenlokale projecten van 

ontwikkelingseducatie (reglement)  

 

Op deze subsidielijn werden meer subsidiedossiers ingediend dan bij de 

begrotingsopmaak voorzien. Om de huidige ingediende dossiers te kunnen 

subsidiëren, stellen we voor om dit budget met 5000 EUR te verhogen. 

 

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie op 5 september 2019. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 43 van het provinciedecreet; 

 

Gelet op het verslag van de deputatie; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

Ingestemd wordt met de volgende aanwending van de budgetcode 

2019/64900000/16/0160 ‘Subsidiëring van ontwikkelingssamenwerking’ van het 

budget 2019: 

- Subsidie van 30.000 EUR aan Universiteit Antwerpen voor de leerstoel 

‘SDG transitie’ 

- Een verhoging van de Subsidies aan bovenlokale projecten van 

ontwikkelingseducatie (reglement) met 5000 EUR, van 12.000 EUR naar 

17.000 EUR 

 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Van Dienderen heeft het woord. 
 

Mevrouw VAN DIENDEREN.- Ik wil even toelichten wat ons stemgedrag zal zijn. 

Wij zijn voorstander van wat hier gebeurt. Hier wordt opdracht gegeven aan de 

Universiteit Antwerpen om methodiek rond de SDG’s uit te dokteren. Dat vonden wij zeker 

een positief punt in het bestuursakkoord van deze deputatie. Wij kijken daarom ook uit 

naar het resultaat van die opdracht, of leerstoel, die de UA krijgt. Ik hoop dan ook dat de 

betrokken commissie betrokken wordt in het opvolgen van de studieverrichtingen die 

de UA zal doen in dat verband. 
 

Dank u. 
 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Talhaoui heeft het woord. 
 

Mevrouw TALHAOUI.- Dank u, voorzitter. 

Gedeputeerde, ik sta achter wat daarnet door collega Van Dienderen is gezegd in verband 

met de leerstoel aan de UA. Maar ik ben een beetje ongelukkig over het feit dat de vierde 

pijlers-organisaties niet meer gaan ondersteund worden. De trend was, dacht ik, dat 

Vlaanderen jaarlijks een groot moment organiseert met de bijdragen van vierde pijlers-

organisaties in verband met internationale samenwerking. Er worden ook heel veel 

organisaties betrokken die eigenlijk op vrijwillige basis Noord en Zuid bij elkaar proberen 
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te brengen en in het Zuiden ook projecten ontwikkelen. Het zijn meestal ook mensen met 

een etnisch-culturele achtergrond. Ik dacht ook dat 11.11.11 in die richting ging. De laatste 

3 à 4 jaar hebben ze zelfs op federaal niveau met de minister van 

Ontwikkelingssamenwerking ook die trend ingezet van ‘we moeten toch zorgen dat we met 

de organisaties die met het Zuiden werken daar ook een steuntje in de rug geven’. 

Ik weet zelf niet wat Vlaanderen zal beslissen in verband met ontwikkelingssamenwerking. 

Daar kijken we allemaal naar uit. Maar ik had u toch graag het volgende gevraagd. Was u 

misschien niet tevreden met de werking? Hebt u de projecten die de voorgaande zijn 

ingediend geweest geëvalueerd op de een of andere manier? Was u daar ongelukkig om? 

Was daar een niet positieve evaluatie als resultaat uitgekomen? 

Ik heb ook ergens gelezen dat we nog wat restsaldo hebben dat nog niet bestemd is. Graag 

uw bedenkingen en uw reflectie daaromtrent om te kijken waarom u tot deze beslissing is 

gekomen. 
 

 

VOORZITTER.- Ik denk dat uw vraag meer bij punt 1/9 hoort. 
 

Mevrouw Bakelants heeft het woord. 
 

Mevrouw BAKELANTS.- Ik heb eigenlijk ook een vraag over het mondiaal beleid. 

Er is het engagement van de provincie om jaarlijks 0,7 % van de begroting te besteden aan 

ontwikkelingssamenwerking, wat toch een mooi bedrag is. Voor dit jaar betekent dit dat er 

iets meer dan 1 miljoen EUR uitgetrokken is voor subsidies. Daarvan zal dus, nu met die 

afschaffing van de subsidiereglementen, een bedrag van 430.000 EUR minder beschikbaar 

zijn. Natuurlijk komen er tientallen organisaties daardoor in de kou, zou er minder ingezet 

worden op sensibilisering. Het is een beetje onduidelijk wat er de plaats gaat komen. In de 

provincieraad van december gaan we er meer toelichting over krijgen, heb ik begrepen.  

Ik las wel in het bestuursakkoord dat een groot deel van het budget zou gaan naar 4 ngo’s. 

Ik vroeg mij af of het al bekend is met welke ngo’s wij gaan samenwerken, en hoe dat 

betaald wordt. Ik had ook net dezelfde vraag als mijn voorgangster wat betreft het 

restbudget. Er zou een restbudget zijn voor de vierde pijlerorganisaties. Hoeveel bedraagt 

dit en hoe wordt dit verdeeld? 
 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Van Dienderen heeft het woord. 
 

Mevrouw VAN DIENDEREN.- Ik heb de indruk dat we al met de bespreking van punt 1/9 

bezig zijn. En wij hadden vanuit onze fractie nog een amendement voorgelegd. Wij zouden 

willen voorstellen om dit van de agenda van deze zitting te halen, en voor een verdaging te 

stemmen. 

Ik refereer ook naar de interventie van collega Bakelants. Wij hebben op dit moment geen 

enkel perspectief naar wat er in de plaats van die subsidiereglementen gaat komen. Ook op 

de commissie is daar geen duidelijkheid over gegeven. In de stukken en in de commissie 

werd verwezen naar de besprekingen over de budgetten later op het jaar. Wij zien dan ook 

geen enkele reden om nu al een beslissing te moeten nemen voor de opheffing van die 

subsidiereglementen. Wij hebben op de commissie het argument gehoord dat het nodig is 

omwille van het scheppen van duidelijkheid. 
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Wel, laat mij de redenering omdraaien. Ik denk dat we met deze beslissing ook een 

onduidelijkheid creëren, want niemand weet wat er in de plaats komt. 

Ik herhaal mijn punt. Wij willen de verdaging ter stemming voorleggen om het te koppelen 

aan de budgetbesprekingen op het einde van het jaar, of tot er meer duidelijkheid is over 

wat er in de plaats komt. Ik verwijs naar punt 1/10 waar het een soortgelijk punt betreft, 

maar waar er wel perspectief is naar wat in de plaats van dat subsidiereglement komt. Dus 

het lijkt ons voorbarig om nu al over te gaan tot de opheffing. 
 

Dank u wel. 
 

 

VOORZITTER.- Misschien, voor alle duidelijkheid, zullen we eerst punt 1/8 doen vooraleer 

alles onder mekaar komt. Moet hier nog een antwoord zijn? 
 

De heer Lemmens heeft het woord. 

 

De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Ik wou gewoon kort antwoorden rond de SDG’s. 

Wanneer wij van de universiteit de nodige inlichtingen zullen krijgen wat die leerstoel 

heeft opgeleverd, en hoe zij denken dat wij in de toekomst moeten gaan werken, 

implementatie doen in onze budgetten in al wat wij hier beslissen, lijkt het mij uiteraard 

logisch dat wij dat regelmatig zullen terugkoppelen op de commissie. Maar we moeten 

natuurlijk eerst afwachten hoe de werkzaamheden van de leerstoel gaan verlopen. We 

hebben vanmorgen bij de opening van het academisch jaar op de universiteit nog de kans 

gehad om met de vicerector, mevrouw Lenaerts, te praten, die ook heel enthousiast is om 

dit te kunnen doen. De mensen aan de universiteit zijn bevoorrecht om hier werk van te 

maken. Dus ik denk dat dit een mooi verhaal kan zijn, maar natuurlijk het is goed dat we 

ons laten informeren door de academische wereld om te zien hoe we dit best 

implementeren. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Valkeniers heeft het woord. 
 

De heer VALKENIERS.- Mijn tussenkomst gaat over het amendement. Ik wil dit steunen en 

ons onthouden op deze twee punten. 

Ontwikkelingshulp is zodanig belangrijk dat ik vind dat dit in zijn geheel moet kunnen 

besproken worden naar aanleiding van de budgettering en geen voorafnames te doen, noch 

in de ene, noch in de andere richting. Waarschijnlijk zullen we tijdens die discussie van de 

budgettering toch redelijk ver uiteen liggen, maar het is wel een deftig debat waard. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Lemmens heeft het woord. 
 

De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Dat debat kan perfect volgen tijdens de 

begrotingsbesprekingen waar wij heel duidelijk zullen maken hoe wij middelen zullen gaan 

verdelen wat ontwikkelingssamenwerking betreft. In ons bestuursakkoord hebben we heel 

duidelijk gemaakt wat wij willen doen. Wij blijven ons onverkort engageren om jaarlijks 

0,7 % van de gewone begroting te besteden aan het mondiale beleid, aan 

ontwikkelingssamenwerking. Laat dat duidelijk zijn. Maar we stappen wel af van de politiek 
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die in het verleden is gevoerd om 1/3e van het budget te gebruiken voor eigen werking en 

personeelskosten. Dus wij gaan meer kunnen geven aan ontwikkelingssamenwerking. Ik hoor 

u daarjuist zeggen dat vierde pijlers-organisaties niet meer betrokken zouden worden. 

Nee, integendeel, wij zullen het budget voor de Filipijnenorganisaties kunnen verhogen. Ik 

heb dat al met hen afgesproken. 

Dus dit is gewoon goed nieuws voor ontwikkelingssamenwerking. We hebben dat met de 

organisaties ook afgesproken. We hebben ook met 11.11.11 afspraken gemaakt. We moeten 

alleen de verdeling nog correct maken van welke middelen naar waar gaan. 

Wat we hier nu vandaag vragen is in feite dat we de subsidiereglementen die er nu nog zijn, 

nu willen stopzetten. Want voor de betrokken organisaties is dit belangrijk nieuws dat we 

dit gaan doen. We willen dit nu al aan hen melden zodanig dat zij hun budgetten voor de 

volgende jaren kunnen opmaken. Ze moeten dat nu weten en niet in december. Dat is feite 

al wat wij nu doen. Wij vragen om de subsidiereglementen stop te zetten, en dan kunnen 

wij hen dat meedelen. Dat is hier met onze dienst zo afgesproken. Ik denk dat het een 

goede zaak is dat wij wat wij beslissen, dat die subsidiereglementen niet meer van 

toepassing zijn, ook meedelen omdat we naar een andere manier willen gaan. En we gaan 

meer geld kunnen geven aan ontwikkelingssamenwerking en minder aan de werkingskosten. 

Dat is de enige bedoeling. 

Dus ik vraag u gewoon om het amendement niet te stemmen en de voorliggende punten 

vandaag gewoon goed te keuren. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Vandendriessche heeft het woord. 
 

De heer VANDENDRIESSCHE.- Het argument gaat dan in twee richtingen op. Als de 

organisaties hun budget moeten oppakken voor volgend jaar, moeten ze toch weten waar ze 

aan toe zijn met eventueel die positieve invulling die u belooft. 
 

 

De heer LEMMENS, gedeputeerde.- De vierde pijlers-organisaties zullen een verhoging 

krijgen van hun budget tot 300.000 EUR, terwijl ze dit jaar nog 250.000 EUR krijgen. Dat 

zal hun worden meegedeeld dat dit de richting zal zijn die wij zullen voorstellen aan de 

provincieraad in december. 
 

 

VOORZITTER.- We gaan eerst stemmen over punt 1/8. 
 

De stemming kan starten. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

36 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

29 leden hebben ja gestemd; 

 7 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 29 stemmen ja, bij 7 onthoudingen. 
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Nr. 1/9 van de agenda 

 

Mondiaal Beleid. Opheffing van bestaande 

subsidiereglementen. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Zoals al aangegeven in het bestuursakkoord blijft de provincie Antwerpen zich 

onverkort engageren om jaarlijks 0,7% van de gewone begroting te besteden aan 

mondiaal beleid. Wel zal het mondiaal beleid van de provincie Antwerpen deels 

anders georiënteerd worden. 

 

Zo worden een aantal subsidiereglementen opgeheven: 

 

 Ontwikkelingseducatie van bovenlokaal belang (goedgekeurd op 25 april 

2013, aangepast op 25 januari 2018). 

 Lokale projecten van ontwikkelingseducatie (goedgekeurd op 27 november 

2014, aangepast op 25 januari 2018). 

 Ondersteuning van mondiale en duurzame festivals in de provincie 

Antwerpen (goedgekeurd op 5 december 2014, aangepast op 25 januari 

2018). 

 Ondersteuning van projecten in ontwikkelingslanden met draagvlak voor in 

de provincie Antwerpen (goedgekeurd op 27 oktober 2016, aangepast op 

25 januari 2018). 

 Ondersteuning van acties ter bekendmaking van de Duurzame 

Ontwikkelingsdoelstellingen (goedgekeurd op 25 januari 2018). 

 

Op de provincieraad van december 2019, wanneer het nieuwe meerjarenplan wordt 

besproken, zullen de nieuwe beleidslijnen uitvoerig toegelicht worden en bevraagd 

kunnen worden. 

 

Het is evenwel in het belang van alle mogelijke begunstigden van deze subsidies 

dat ze tijdig geïnformeerd worden over de opheffing van deze subsidiereglementen. 

Aangezien vele organisaties hun (financiële) planning voor het einde van het jaar 

maken, willen we hieromtrent snel duidelijkheid bieden. Daarom wordt voorgesteld 

om deze subsidiereglementen met ingang van 1 januari 2020 op te heffen. 

 

De middelen voorzien voor deze subsidiereglementen worden in het nieuwe 

meerjarenplan geheroriënteerd in functie van de nieuwe beleidslijnen. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 5 september. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 43 van het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

De provincieraad stemt in met het opheffen van volgende subsidiereglementen met 

ingang van 1 januari 2020: 
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1. Subsidiereglement voor projecten ontwikkelingseducatie van bovenlokaal 

belang (goedgekeurd op 25 april 2013, aangepast op 25 januari 2018). 

2. Subsidiereglement voor lokale projecten van ontwikkelingseducatie 

(goedgekeurd op 27 november 2014, aangepast op 25 januari 2018). 

3. Subsidiereglement voor mondiale en duurzame festivals in de provincie 

Antwerpen (goedgekeurd op 5 december 2014, aangepast op 25 januari 

2018). 

4. Subsidiereglement voor projecten in ontwikkelingslanden met draagvlak 

voor in de provincie Antwerpen (goedgekeurd op 27 oktober 2016, 

aangepast op 25 januari 2018). 

5. Subsidiereglement ter ondersteuning van acties ter bekendmaking van de 

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (goedgekeurd op 25 januari 2018). 

 

 

VOORZITTER.- Dan stemmen we nu over het amendement van Groen. Zij vragen om de 

verdaging van punt 1/9. 

Wie het amendement goedkeurt stemt ja, de anderen stemmen nee of onthouding. 
 

De stemming kan starten. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

36 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

16 leden hebben ja gestemd; 

20 leden hebben nee gestemd. 
 

De stemming is als volgt: 16 stemmen ja, 20 stemmen nee. 

Het amendement is derhalve niet aanvaard. 
 

 

VOORZITTER.- Dan gaan we over tot de stemming van punt 1/9 van de agenda. 
 

De stemmen kan starten. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

36 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

20 leden hebben ja gestemd; 

 7 leden hebben nee gestemd; 

 9 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 20 stemmen ja, bij 7 nee-stemmen en 9 onthoudingen. 
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Nr. 1/10 van de agenda 

 

Subsidiereglement voor scholen van het basisonderwijs 

en lokale overheden ter verbetering van de verkeersveiligheid 

en een duurzame mobiliteit in het kader van 

het 10op10-label - uitdoofscenario. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

1. Inleiding 

 

De dienst Mobiliteit (DMOB) ondersteunt met het 10op10-project scholen van het 

basisonderwijs bij hun verkeers- en mobiliteitseducatie. DMOB stimuleert ook 

gemeenten en districten om de scholen op hun grondgebied hierbij te 

ondersteunen.  

 

In het bestuursakkoord 2019-2024 dat de deputatie op 3 december 2018 

voorstelde aan de provincieraad is over dit onderwerp de volgende paragraaf 

opgenomen (p.10-11): 

“In het project Verkeersveilige Gemeente worden lokale besturen ondersteund bij 

de opmaak en uitvoering van een verkeersveiligheidsplan. De provincie Antwerpen 

biedt expertise en maakt de verkeersveiligheidsacties concreet en meetbaar, 

evalueert de snelheids- en ongevallencijfers en optimaliseert de samenwerking 

tussen politie en gemeente. Gemeenten die de doelstelling bereiken ontvangen het 

ZERO-label. Het ZERO-label groeit zo uit tot een volwaardige opvolger van het label 

10op10.” 

 

Om deze omschakeling snel vorm te geven, is het noodzakelijk om het bestaande 

10op10-subsidiereglement te laten uitdoven, zodat het beschikbare budget ten 

volle kan worden ingezet voor het project Verkeersveilige gemeente. 

 

2. Uitdoofscenario 10op10-subsidiereglement  

 

De provincie Antwerpen kent sinds januari 2003 10op10-subsidies toe aan 

deelnemende 10op10-scholen en hun gemeenten en districten. Sinds 2013 

bedraagt het budget voor de 10op10-subsidies elk kalenderjaar 150.000 EUR.  

 

Een budgetprognose leert dat de betalingen van de al toegekende subsidies tot op 

het einde van 2020 zal doorlopen.  

 

Volgens het huidige subsidiereglement hebben de scholen die een deellabel hebben 

behaald na het schooljaar 2018-2019 recht om een subsidie aan te vragen tot 

30 juni 2020. Om het budgettair kader in evenwicht te houden en de financiële 

middelen zo snel als mogelijk in te zetten voor de uitbouw van de Verkeersveilige 

gemeente zijn twee acties noodzakelijk: 

- het vooruitschuiven van de indieningsdatum voor de subsidieaanvragen voor 

de scholen met een deellabel behaald in het schooljaar 2019-2020 

- het opheffen van dit subsidiereglement vanaf 31 december 2019 

 

De deputatie geeft aan de dienst Mobiliteit de opdracht om in de loop van 2020 een 

voorstel uit te werken voor de werking van de Verkeersveilige gemeente binnen het 

exploitatiebudget. 

 

http://www.provant.be/mobiliteit/verkeerseducatie/10op10/wat_is_10op10/index.jsp
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3. De wijzigingen aan het subsidiereglement 

 

o indieningsdatum subsidieaanvraag 

 

Het aanvraagdossier dient toe te komen bij de provinciale dienst Mobiliteit ten 

laatste op 31 december van het schooljaar na het behalen van het eerste, tweede 

of derde deellabel. Nadien vervalt de mogelijkheid om voor dit deellabel een 

subsidie aan te vragen (artikel 5.4). Concreet betekent dit dat de scholen die een 

deellabel behaalden na het schooljaar 2018-2019 nog tot 31 december 2019 de 

kans krijgen om een subsidie aan te vragen. 

 

Deze datum geldt ook voor gemeenten en districten met 10op10-scholen op hun 

grondgebied en voor scholen die een fietsenstalling willen plaatsen. 

 

o opheffen van het subsidiereglement 

 

Op 31 december 2019 wordt dit subsidiereglement opgeheven. 

 

4. Digitale bijlagen 

 

1. Vernieuwd subsidiereglement: Reglement Projectsubsidies, 

10op10-subsidies. 

 

De bijlagen staan digitaal in ABM. 

 

De deputatie keurde dit verslag goed op 5 september 2019. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning 

en op de aanwending van sommige toelagen; 

 

Gelet op het provinciaal reglement van 12 december 1996 betreffende de 

subsidiëringen en het toestaan van reservevorming door subsidietrekkers; 

 

Gelet op het reglement van 23 juni 2016 betreffende de subsidiëring ter 

verbetering van de verkeersveiligheid; 

 

Gelet op het verslag van de deputatie, 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

De provincieraad keurt de aanpassingen aan het subsidiereglement projectsubsidies 

10op10 goed.  

 

Artikel 2: 

De provincieraad keurt goed dat dit reglement ingaat op 1 oktober 2019. 

 

Artikel 3: 

De provincieraad keurt goed dat dit reglement wordt opgeheven op 31 december 

2019. 
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VOORZITTER.- De heer Vandendriessche heeft het woord. 
 

De heer VANDENDRIESSCHE.- Het is een interessante ontwikkeling op dit vlak. Ik denk 

dat het een goede zaak is dat die schoolomgevingen volledig ingebed worden in de 

gemeentelijke mobiliteitsvisies van alle gemeenten en steden, maar daar heb ik wel een 

paar vragen bij. 

Wat met scholen die nog maar pas begonnen zijn met hun eigen beleid? Kunnen die dan ook 

op dit reglement nog blijven beroep doen binnen de gemeenten? En wat met de financiële 

impact? Ik vermoed dat er hier financieel toch wel serieuze verschuivingen zijn. Ik dacht 

dat dit nog niet was toegelicht in de commissie. Graag wat meer verduidelijking daarrond, 

want het staat niet echt in de bijlage. Omdat je bijvoorbeeld per school subsidies kan 

geven, maar qua gemeenten zijn er soms kleine gemeenten met veel scholen, en omgekeerd 

grote gemeenten met heel weinig scholen, enz. Dat gaat financieel toch wel wat vragen 

oproepen, denk ik. 
 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Verhaert heeft het woord. 
 

Mevrouw VERHAERT.- Voorzitter, 

Het was me in de commissie niet helemaal duidelijk voor welk soort kosten we de middelen 

nu zouden gaan vrijmaken. Ik begrijp dat men nu aanhaakt bij het ‘go for zero-project’ van 

de gouverneur. Ik vind dat prima. Op zich heb ik daar niets op tegen, maar ik zou wel graag 

willen weten of dat geld dan gaat gebruikt worden als subsidie aan gemeentebesturen, of 

aan scholen, of aan actoren op het terrein van de gemeenten, of gaat dat naar 

werkingskosten, personeelsleden of zo? Dat vind ik wel een belangrijk onderscheid om te 

maken. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Lemmens heeft het woord. 
 

De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Voorzitter, collega’s, 

Na jaren het prachtige project van 10op10-label te hebben gehad, waar we toch heel veel 

gemeenten hebben bereikt. 68 van de 69 hebben deelgenomen. We hebben daar in elk 

geval een zeer ruim bereik gehad. We hebben 501 scholen bereikt die hebben meegedaan. 

Dus dat is een heel mooi verhaal. Sinds 2010 is er ongeveer voor bijna 3 miljoen EUR aan 

subsidies in 10op10-label gegaan.  

We hebben nu met onze dienst Mobiliteit bekeken om dit nu op een andere manier te gaan 

oriënteren. We denken dat een veilige schoolomgeving een zeer belangrijk iets is, maar we 

hebben nu samen met de gouverneur ons project ‘verkeersveilige gemeenten’, wat 

natuurlijk ruimer is. Uiteraard gaat verkeersveilige schoolomgeving daar mee deel van 

uitmaken. 

Collega Verhaert, de subsidie van 150.000 EUR gaat het naar het project ‘verkeersveilige 

gemeente’. Het is de bedoeling om met die 150.000 EUR mee subsidies te geven aan 

gemeenten. Maar het zal inderdaad niet meer rechtstreeks naar de scholen gaan. Wij gaan 

projecten ondersteunen die kunnen bijdragen tot een verkeersveilige gemeente.  

Wij willen dus naar een verkeersveilige provincie gaan, waar we trachten te gaan naar 0 % 

ongevallen. Ik denk dat dit de drijfveer moet zijn. Je moet op het gebied van 
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verkeersongevallen een ambitie hebben die echt naar de 0 % gaat. Anders ben je niet goed 

bezig. Het is op een van onze meetings rond verkeersveilige gemeenten dat Wouter De 

Geest, CEO van BASF, ook heel duidelijk heeft gemaakt dat op het vlak van verkeersdoden, 

van ongevallen, je naar de 0% moet gaan. Dat is wat we trachten te doen.  

Ik denk dat we scholen zullen blijven ondersteunen, niet rechtstreeks maar via de 

gemeenten. Uiteraard is dit een breder project dan ‘verkeersveilige scholen’. Maar ik 

geloof dat we samen met de diensten van de gouverneur, samen met Vlaamse Commissie 

Verkeerskunde, ook met de Ouders van Verongelukte Kinderen, de federale diensten, en 

ook de deelnemende gemeenten die nu al hebben ingeschreven, een heel mooi verhaal 

kunnen schrijven. Dus ik zal jullie zeker ook in de commissies regelmatig op de hoogte 

houden van de verdere werking van dit dossier.  

Maar hier ook moeten we nu het reglement aanpassen, anders kan men nog in 2020 

subsidies aanvragen. En wij willen zeggen: “Als school die een zero-label heeft kan je nu 

nog een subsidie aanvragen voor het afgelopen schooljaar, 2018-2019. Maar het zal dan tot 

31 december 2019 zijn dat je nog die kans krijgt, en niet tot volgend jaar.” Want anders 

houdt het natuurlijk niet op. 
 

 

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. 

36 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

36 leden hebben ja gestemd. 
 

Goedgekeurd met 36 stemmen ja. 
 

 

Nr. 1/11 van de agenda 

 

Agendapunt afgevoerd van de agenda: 

Voorstel betreffende Omgevingsvergunningaanvraag van INEOS 

met betrekking tot Ontbossing en voorbereidende werken 

voor bouw en exploitatie van een ethaankraker 

en PDH-unit (“Project One”) te Lillo, 

ingediend door Ilse Van Dienderen (Groen). 
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2. Platteland, Europa en Flankerend Arbeids- en Onderwijsbeleid 

 

VOORZITTER.- Ik stel voor de agendapunten 2/1 tot en met 2/5 met één stemming af te 

handelen. De raad stemt ermee in. 
 

Nr. 2/1 van de agenda 

 

APB WAR. Evaluatierapport over de verzelfstandiging 

van het APB Cultuurhuis de Warande. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Artikel 221 van het provinciedecreet bepaalt dat elk provinciaal verzelfstandigd 

agentschap in de loop van het eerste jaar na de volledige vernieuwing van de 

provincieraad een evaluatierapport opmaakt over de uitvoering van 

samenwerkingsovereenkomst. Dit rapport omvat ook een evaluatie van de 

verzelfstandiging. De provincieraad spreekt zich binnen de drie maanden uit over 

deze evaluatie. 

 

Concreet wordt, nadat de besluitvorming binnen de verzelfstandigde entiteiten werd 

afgerond, de evaluatierapporten van alle APB’s en EVAP’s voorgelegd aan de 

provincieraad in vergadering van heden (18 entiteiten). 

 

In casu wordt aan uw raad het evaluatierapport voorgelegd van het Autonoom 

Provinciebedrijf Cultuurhuis de Warande. De Raad van Bestuur van het APB heeft in 

haar zitting van 17 april 2019 het evaluatierapport goedgekeurd. 

 

Het rapport bevat samengevat de volgende elementen: 

• Een situering van de huidige context en werking  

Wat doet het APB? 

• De keuze en redenen voor de verzelfstandiging 

Zijn die redenen van deze verzelfstandiging nog steeds aanwezig? 

Heeft de verzelfstandiging bijgedragen tot de realisatiegraad van de doelstellingen 

en actieplannen? 

• Een overzicht van de financiële situatie op het einde van de vorige 

legislatuur. 

Dit bevat een opgave van de dotatie 2018, het aantal VTE en de opgebouwde 

reserves einde 2018. 

• Een slotconclusie over de verzelfstandiging 

 

Evaluatierapport 

 

1. Situering APB Cultuurhuis de Warande 

 

Het Cultuurhuis de Warande heeft een unieke positie in het segment van de 

cultuurcentra in Vlaanderen. 

In de Kempen met een heel versnipperd landschap met vele kleine kernen met een 

totaal cultureel publiekspotentieel van ongeveer 400.000 gegadigden vult de 

Warande met haar uitgebouwde theater-technische infrastructuur, vernieuwde 

schouwburg en sterke programmering duidelijk een bovenlokale behoefte voor de 

ganse regio in. De inhoudelijke programmering zorgt er zelfs voor dat de Warande 

op een aantal terreinen een Vlaamse uitstraling kent en tegelijkertijd verliest het 

centrum zijn mogelijkheden voor het lokale culturele leven niet uit het oog. 70% 

van de bezoekers van de Warande komt van buiten de Stad Turnhout.  
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Het Cultuurhuis de Warande werd vanaf juli 2009 omgevormd tot een autonoom 

provinciebedrijf. 

 

Het APB Cultuurhuis de Warande ressorteert onder het departement Mens, 

Communicatie en Organisatie. 

 

2. De keuze van de verzelfstandiging 

 

Een uitgebreide analyse werd destijds uitgevoerd naar de mogelijke juridische 

vormen voor het APB de Warande en dit rekening houdende met het 

provinciedecreet, het decreet lokaal cultuurbeleid, het decreet betreffende het 

Cultuurpact, het cultuurparticipatiedecreet en het kunstendecreet. Vertrekpunten 

waren: de missie, de doelstellingen en de gewenste organisatiekenmerken van de 

Warande. 

Het provinciebestuur wenste de werking van de stedelijke dienst over te nemen en 

het centrum de Warande duurzaam te ondersteunen gezien de bovenlokale 

taakinvulling die deze culturele instelling momenteel vervult. De omvang van de 

ondersteuning en de participatie van de provincie in de Warande zijn van dien aard 

dat er duidelijk sprake is van een aantoonbaar provinciaal belang. 

De oprichting van een Autonoom Provinciebedrijf was hiervoor de meest 

aangewezen vorm.  

Voor de werking van Cultuurhuis de Warande was het onontbeerlijk om te kunnen 

beschikken over reserves die kunnen aangewend worden voor duurzame 

investeringen, gespreid over meerdere boekjaren. Daarnaast kan men als APB 

rechtstreeks overeenkomsten en participaties afsluiten met andere organisaties en 

strategische partnerschappen aangaan.  

Deze structuur biedt meer flexibiliteit inzake het voeren van een eigen boekhouding 

en een autonome financiële bedrijfsvoering. De organisatievorm APB bood deze 

mogelijkheid wel en genoot de voorkeur van het bestuur omdat deze 

organisatievorm kort bij het moederhuis staat en een APB tot de publieke sector 

blijft behoren. 

Door het kunnen voeren van een decentrale boekhouding op maat kunnen de eigen 

inkomsten rechtstreeks opnieuw ingezet worden in de werking en voor 

personeelskosten. Wisselende exploitatiegegevens kunnen als APB over de 

jaargrenzen heen opgevangen worden. Het APB kan immers de opgebouwde 

reserves rechtstreeks aanwenden voor exploitatiedoeleinden. 

 

3. Realisatie van de doelstellingen, actieplannen en acties 

 

De acties van APB de Warande kaderen in de provinciale prioritaire 

beleidsdoelstelling een laagdrempelig, kwaliteitsvol en bovenlokaal vrijetijdsaanbod 

te promoten en binnen het actieplan een instelling zonder drempels te zijn, die 

verder uitgebouwd wordt tot culturele ontmoetingsplaats. 

 

Onder meer volgende elementen zijn van belang en illustreren het streven naar een 

meer laagdrempelige culturele ontmoetingsplaats:  

- De verdere uitbouw van de samenwerking met de Kempense Cultuurcentra 

binnen ’t Pact; 

- Het opzetten van meerdere locatieprojecten; 

- De verdere uitbouw van de onlinedienstverlening en de digitalisering. Het huis 

biedt tevens free-wifi aan bezoekers; 

- De realisatie van 5 expo’s per jaar; 

- Initiatieven naar bewoners van woonzorgcentra en mensen in armoede; 
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De Warande heeft hierbij in de vorige legislatuur de intentie waargemaakt 

cultuurdeelname en –creatie te bevorderen door een kunst- en cultuuraanbod te 

initiëren, ondersteunen, verbeteren en verantwoord te spreiden. 

 

4. Financiële situatie 
 

Het betreft een positieve situatie hetgeen blijkt uit het navolgend overzicht einde 

legislatuur: 
 

Dotatiebedrag 2018 Aantal VTE Opgebouwde reserves eind 2018 

3 502 884 51 931 062,47 

 

5. Eindconclusie 
 

Eindconclusie van het ingediend rapport is dat de huidige organisatievorm als 

positief wordt beoordeeld. Deze structuur heeft bijgedragen tot het behalen van de 

prestaties en doelstellingen die bij de ambitie van het cultuurhuis past. Bovendien 

biedt deze beheerstructuur de autonomie en de financiële mogelijkheden cultureel 

te ondernemen, en lange termijnambities te realiseren met impact op de 

cultuurbeleving en, ruimer, maatschappelijke ontwikkeling van stad en regio. Het 

APB adviseert dan ook de provincieraad om het Cultuurhuis de Warande in zijn 

huidige organisatievorm als autonoom provinciebedrijf te behouden. 

 

De deputatie stelt aan uw provincieraad voor om het evaluatierapport goed te 

keuren. De deputatie stelt tevens voor dat de huidige organisatievorm van het APB 

ongewijzigd blijft voor de duur van deze legislatuur aangezien het rapport aantoont 

dat de huidige organisatievorm heeft bijgedragen om de provinciale taken optimaal 

te behartigen. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 5 september 2019. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 

Gelet op artikel 221 van het provinciedecreet; 

 

Overwegende dat het ingediende evaluatierapport van het APB Cultuurhuis de 

Warande aantoont dat de huidige organisatievorm heeft bijgedragen om de 

provinciale taken optimaal te behouden; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt het evaluatierapport over de verzelfstandiging van het 

APB Cultuurhuis de Warande tijdens de afgelopen legislatuur.  

 

Artikel 2: 

De provincieraad beslist om het Cultuurhuis de Warande te behouden in zijn huidige 

organisatievorm als autonoom provinciebedrijf. 

 
 

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

 

APB PSES. Evaluatierapport over de verzelfstandiging 

van het APB Provinciaal Secretariaat Europese Structuurfondsen. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Artikel 221 van het provinciedecreet bepaalt dat elk provinciaal verzelfstandigd 

agentschap in de loop van het eerste jaar na de volledige vernieuwing van de 

provincieraad een evaluatierapport opmaakt over de uitvoering van 

samenwerkingsovereenkomst. Dit rapport omvat ook een evaluatie van de 

verzelfstandiging. De provincieraad spreekt zich binnen de drie maanden uit over 

deze evaluatie. 

 

Concreet wordt, nadat de besluitvorming binnen de verzelfstandigde entiteiten werd 

afgerond, de evaluatierapporten van alle APB’s en EVAP’s voorgelegd aan de 

provincieraad in vergadering van heden (18 entiteiten). 

 

In casu wordt aan uw raad het evaluatierapport voorgelegd van het Autonoom 

Provinciebedrijf Provinciaal Secretariaat Europese Structuurfondsen. De Raad van 

Bestuur van het APB Provinciaal Secretariaat Europese Structuurfondsen heeft in 

haar zitting van 27 juni 2019 het evaluatierapport goedgekeurd. 

 

Het rapport bevat samengevat de volgende elementen: 

• Een situering van de huidige context en werking  

Wat doet het APB? 

• De keuze en redenen voor de verzelfstandiging 

Zijn die redenen van deze verzelfstandiging nog steeds aanwezig? 

Heeft de verzelfstandiging bijgedragen tot de realisatiegraad van de doelstellingen 

en actieplannen? 

• Een overzicht van de financiële situatie op het einde van de vorige legislatuur. 

Dit bevat een opgave van de dotatie 2018, het aantal VTE en de opgebouwde 

reserves einde 2018. 

• Een slotconclusie over de verzelfstandiging 

 

Evaluatierapport 

 

1. Situering APB Provinciaal Secretariaat Europese Structuurfondsen 

 

Het provinciebestuur Antwerpen is actief op vele Europese programma's. Een aantal 

van deze programma's en projecten worden via PSES financieel en administratief 

opgevolgd. Aanvankelijk in 2001 opgericht als een gewoon provinciebedrijf, werd 

het in 2014 omgevormd tot een autonoom provinciebedrijf (APB). 

Momenteel vertaalt haar werking zich in de volgende missie: Via het APB PSES 

verleent het provinciebestuur additionele subsidies om partijen te stimuleren in een 

Europees project te stappen. Projecten waar het provinciebestuur leidende partner 

in is, kan het via het APB op een transparante manier financieel beheren. Het APB 

geeft verder een juridische vorm aan het Interreg Vlaanderen – Nederland 

secretariaat.  

 

Het APB ressorteert onder het departement Economie, Streekbeleid en Europa. 
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2. De keuze van de verzelfstandiging 

 

De keuze tot verzelfstandiging in de vorm van een autonoom provinciaal bedrijf 

waren destijds bij de oprichting de volgende: 

Aangezien de oorspronkelijke organisatievorm GPB niet meer voorzien was in het 

provinciedecreet, was een omvorming met ingang van 2014 noodzakelijk. De 

deputatie wenste de GPB PSES om te vormen naar een APB PSES aangezien de APB 

op financieel vlak dezelfde voordelen bood als een Gewoon Provinciebedrijf (GPB). 

Kenmerkend aan de Europese programma’s en projectwerking is het gegeven dat 

het altijd gaat om projecten die inkomsten en uitgaven genereren, gespreid over 

verschillende jaren. Vandaar dat het noodzakelijk is om op een flexibele wijze over 

financiële middelen te kunnen beschikken. De structuur als GPB toonde dat ook 

aan. Het GPB PSES voerde steeds een eigen boekhouding die enerzijds 

beantwoordde aan de vennootschapswetgeving en anderzijds de nodige flexibiliteit 

genereerde. Aangezien de autonome financiële bedrijfsvoering binnen het 

provinciedecreet enkel voorzien was voor extern verzelfstandigde entiteiten, werd 

er geopteerd voor de organisatievorm APB. Het APB is immer binnen de beleids- en 

beheerscyclus niet onderworpen aan de autofinancieringsmarge en kan in 

tegenstelling tot de provincie en intern verzelfstandigde agentschappen 

opgebouwde reserves rechtstreeks aanwenden voor exploitatiedoeleinden. 

De organisatievorm APB genoot de voorkeur op een extern verzelfstandigd 

agentschap in privaatrechtelijke vorm omdat het APB dichter bij het moederhuis 

staat en het agentschap tot de publieke sector blijft behoren. 

 

Deze redenen zijn nog steeds aanwezig: Het APB PSES staat dicht bij het 

moederhuis en de projectwerking vereist dat men op een flexibele wijze over de 

financiële middelen kan beschikken. 

 

3. Realisatie van de doelstellingen, actieplannen en acties  

 

Er werd tijdens deze legislatuur heel wat gerealiseerd in het kader van de 

beleidsdoelstelling en het actieplan. 

 

Beleidsdoelstelling  

We willen de positie van de provincie Antwerpen ten aanzien van Europa, de 

Europese Unie, en meer bepaald ten aanzien van de beleids- en 

financieringsmogelijkheden die hieruit voortvloeien, optimaliseren. 

 

Actieplan – De provincie Antwerpen versterkt de EU en de aanwezigheid van de 

EU op ons grondgebied, door in te zetten op het genereren van Europese 

projectfinanciering en het informeren over Europa door Communicatie en Educatie.  

Actie - De provincie verleent subsidies additioneel aan de Europese subsidies om de 

partijen te stimuleren in een Europees project te stappen 

Actie - Het provinciebestuur van Antwerpen is, als beheersautoriteit voor het 

Interreg IV-programma Vlaanderen-Nederland, verantwoordelijk t.a.v. de Europese 

Commissie voor het deugdelijk beheer van dit programma. Ter ondersteuning van 

deze functie is een Gemeenschappelijk secretariaat ingesteld. 

 

De voorgenomen acties werd naar tevredenheid gerealiseerd. Het provinciaal 

cofinancieringsfonds werd uitgerust met een cofinancieringsreglement dat toespitst 

op een minimale administratieve belasting voor de begunstigden. 
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Het Interreg-programma werd in 2018 finaal afgesloten met een 100% benutting 

van de beschikbare EU-subsidies, en kan op financieel, organisatorisch en 

inhoudelijk vlak als een succes worden beschouwd.  

 

Naast de voorgenomen acties op het vlak van additionele subsidies en de 

huisvesting van het Interreg-secretariaat, werd het APB ook ingezet als 

administratieve entiteit voor het vergemakkelijken van de deelname aan Europese 

projecten, door provinciale beleidsdiensten. Hiermee werd op administratief vlak 

bijgedragen aan een belangrijke doelstelling van de dienst Europa om de 

provinciale participatie aan Europese programma’s te optimaliseren.  

 

Zowel voor het verdere beheer van cofinancieringsmiddelen, overhead-werking 

voor beleidsdiensten als voor de verderzetting van de huisvesting van het Interreg-

secretariaat is de verderzetting van de werking binnen deze APB-structuur de 

meest aangewezen optie. 

 

4.Financiële situatie 

 

Het betreft een positieve situatie hetgeen blijkt uit het navolgend overzicht einde 

legislatuur: 

 

Dotatiebedrag 2018 Aantal VTE Opgebouwde reserves eind 2018 

1 155 358 13,1 1 190 122,69 

 

5. Eindconclusie 

 

Eindconclusie van dit ingediend evaluatierapport is dat de huidige organisatievorm 

als positief wordt beoordeeld. De redenen voor de verzelfstandiging zijn nog steeds 

aanwezig. Het APB PSES staat dicht bij het moederhuis en de projectwerking 

vereist dat men op een flexibele wijze over de financiële middelen kan beschikken. 

Zowel voor het verdere beheer van cofinancierings-middelen, overhead-werking 

voor beleidsdiensten als voor de verderzetting van de huisvesting van het Interreg-

secretariaat is de verderzetting van de werking binnen deze APB-structuur de 

meest aangewezen optie. Het APB adviseert dan ook de provincieraad om het 

Provinciaal Secretariaat Europese Structuurfondsen in zijn huidige organisatievorm 

als autonoom provinciebedrijf te behouden. 

 

De deputatie stelt aan uw provincieraad voor om het evaluatierapport goed te 

keuren. De deputatie stelt tevens voor dat de huidige organisatievorm van het APB 

ongewijzigd blijft voor de duur van deze legislatuur aangezien het rapport aantoont 

dat de huidige organisatievorm heeft bijgedragen om de provinciale taken optimaal 

te behartigen. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 5 september 2019. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 221 van het provinciedecreet; 

 

Overwegende dat het bovenstaande evaluatierapport van het Autonoom 

Provinciebedrijf Provinciaal Secretariaat Europese Structuurfondsen aantoont dat de 
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huidige organisatievorm heeft bijgedragen om de provinciale taken optimaal te 

behartigen; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt het evaluatierapport over de verzelfstandiging van het APB 

Provinciaal Secretariaat Europese Structuurfondsen tijdens de afgelopen legislatuur.  

 

Artikel 2: 

De provincieraad beslist om het Provinciaal Secretariaat Europese Structuurfondsen 

te behouden in zijn huidige organisatievorm als autonoom provinciebedrijf. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

 

Nr. 2/3 van de agenda 

 

APB KMPC. Evaluatierapport over de verzelfstandiging 

van het APB Kamp C. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Artikel 221 van het provinciedecreet bepaalt dat elk provinciaal verzelfstandigd 

agentschap in de loop van het eerste jaar na de volledige vernieuwing van de 

provincieraad een evaluatierapport opmaakt over de uitvoering van 

samenwerkingsovereenkomst. Dit rapport omvat ook een evaluatie van de 

verzelfstandiging. De provincieraad spreekt zich binnen de drie maanden uit over 

deze evaluatie. 

 

Concreet wordt, nadat de besluitvorming binnen de verzelfstandigde entiteiten werd 

afgerond, de evaluatierapporten van alle APB’s en EVAP’s voorgelegd aan de 

provincieraad in vergadering van heden (18 entiteiten). 

 

In casu wordt aan uw raad het evaluatierapport voorgelegd van het Autonoom 

Provinciebedrijf Kamp C. De Raad van Bestuur van het APB Kamp C heeft in haar 

zitting van 27 juni 2019 het evaluatierapport goedgekeurd. 

 

Het rapport bevat samengevat de volgende elementen: 

• Een situering van de huidige context en werking  

Wat doet het APB? 

• De keuze en redenen voor de verzelfstandiging 

Zijn die redenen van deze verzelfstandiging nog steeds aanwezig? 

Heeft de verzelfstandiging bijgedragen tot de realisatiegraad van de doelstellingen 

en actieplannen? 

• Een overzicht van de financiële situatie op het einde van de vorige 

legislatuur. 

Dit bevat een opgave van de dotatie 2018, het aantal VTE en de opgebouwde 

reserves einde 2018. 

• Een slotconclusie over de verzelfstandiging 
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Evaluatierapport 

 

1. Situering APB Kamp C 

 

Kamp C is als organisatie én locatie uniek in Europa, België, Vlaanderen.  

Kamp C wil de transitie naar een duurzame samenleving versnellen door te 

focussen op twee principes: duurzaamheid en innovatie. Beide met de focus op de 

bebouwde omgeving en transitie als driver. 

Kamp C is bovendien sterk visie gedreven. Zowel bij duurzaamheid als bij 

innovatie, zoekt men naar aspecten die belangrijk zijn om de schouders onder te 

zetten. Samenwerken met al de doelgroepen is daarbij belangrijk. Kamp C wil zo 

o.a. de bouwsector begeleiden naar een door duurzaamheid gedreven sector die 

klaar is voor disruptieve innovaties. Circulair bouwen is er daar één van.  

Voor volgende kernactiviteiten kan men specifiek bij kamp C terecht: 

- Infoloket: stellen van persoonlijke (ver)bouwvragen of inwinnen van informatie 

over een specifiek thema. Het advies dat door de adviseurs gegeven wordt is 

steeds onafhankelijk en gratis. 

- Bouwadvies: bij concrete bouw- of verbouwplannen, screenen de adviseur de 

plannen naar duurzaamheid. Zij bekijken zo onder meer het ruimte-, water-, 

energie- en materiaalgebruik. 

- Expo C: deze permanente tentoonstelling omhelst 744 m² aan informatie. 

- De Wijk van Morgen: de cleantech- en innovatieantenne van en voor de 

bouwsector en een digitaal platform voor het verspreiden van innovatie. 

- Circulair Bouwen: advies en begeleiding bij het “vercirculariseren” van bestaande 

bouwprocessen en bij circulair aanbesteden. 

- 3D Printen in de bouw: faciliteren en activeren van de bouwsector om te 

experimenteren met een 3D betonprinter. 

- Duurzaam Bouwloket: ondersteuning van alle lokale overheden via het 

waarnemen van de zogenaamde duurzaamheids-backoffice. 

- Bedrijven- en conferentiecentrum: huren van bedrijfs- en of vergaderruimte. 

 

Aanvankelijk opgericht als een gewoon provinciebedrijf, werd het in 2014 

omgevormd tot een autonoom provinciebedrijf (APB). 

 

Het APB ressorteert onder het departement Economie, Streekbeleid en Europa. 

 

2. De keuze van de verzelfstandiging 

 

De keuze tot verzelfstandiging in de vorm van een autonoom provinciaal bedrijf 

waren destijds bij de oprichting de volgende: 

- Aangezien de oorspronkelijke organisatievorm GPB niet meer voorzien was in het 

provinciedecreet, was een omvorming met ingang van 2014 noodzakelijk. De 

deputatie wenste de GPB Kamp C om te vormen naar een APB Kamp C aangezien 

de APB op financieel vlak dezelfde voordelen bood als een Gewoon Provinciebedrijf 

(GPB). 

- Sinds de oprichting van GPB Kamp C is de nood om over financiële reserves te 

beschikken, constant gebleven. Om haar ondersteunende taken adequaat te 

kunnen uitvoeren, is het noodzakelijk om op een flexibele wijze over financiële 

middelen te beschikken. Door dat de bouwwereld enorm in beweging was, diende 

Kamp C hierop snel te kunnen inspelen. Daarvoor was het noodzakelijk dat Kamp C 

over financiële reserves zou beschikken die over meerdere jaren konden worden 

ingezet. Ook de projectwerking, een actieterrein waar Kamp C zeer actief was, 

vereiste een financiële flexibiliteit. Aangezien de GPB Kamp C steeds een 
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boekhouding heeft kunnen voeren die beantwoordde aan de 

vennootschapswetgeving en de nodige flexibiliteit bood, wenste men dit te 

continueren. Omdat deze mogelijkheid binnen het provinciedecreet enkel voorzien 

was voor extern verzelfstandigde entiteiten, werd er geopteerd voor de 

organisatievorm APB. Door het kunnen voeren van een eigen decentrale 

boekhouding op maat konden de eigen inkomsten, o.a. afkomstig uit horeca-

activiteiten, rechtstreeks opnieuw ingezet worden, in werking en 

personeelsuitgaven. Als APB in een semi-commerciële omgeving kunnen 

schommelende exploitatiegegevens eveneens over de jaargrenzen heen worden 

opgevangen. Het APB is binnen de beleids- en beheercyclus niet onderworpen aan 

de autofinancieringsmarge en kan opgebouwde reserves rechtstreeks aanwenden 

voor exploitatiedoeleinden. Samengevat bood een APB zodoende dezelfde financiële 

voordelen als een GPB. 

- De organisatievorm APB genoot de voorkeur op een extern verzelfstandigd 

agentschap in privaatrechtelijke vorm omdat het APB dichter bij het moederhuis 

staat en het agentschap tot de publieke sector blijft behoren. 

 

3. Realisatie van de doelstellingen, actieplannen en acties  

 

Er werd tijdens deze legislatuur heel wat gerealiseerd in het kader van de 

beleidsdoelstelling en actieplannen. 

 

Beleidsdoelstelling:  

We ontwikkelen en stimuleren de sociaaleconomische speerpunten van de 

organisatie op basis van een geïntegreerde, multidisciplinaire en duurzame visie op 

de provincie en haar deelgebieden. 

 

Actieplan: Met het flankerend arbeidsmarktbeleid (FAB) wil de provincie bijdragen 

tot een dynamische arbeidsmarkt waar kansen worden gegeven aan kansengroepen 

en in het bijzonder aan jongeren. We zetten in op een vlotte aansluiting onderwijs-

arbeidsmarkt.  

Actie: Het informeren en betrekken van de Vlaamse bouwsector bij zich 

aandienende innovatie en het creëren van een mogelijkheid om te experimenteren. 

Een trekkersrol in de transitie naar een duurzame samenleving. 

 

Actieplan: We internationaliseren het economisch beleid door het onderhouden van 

samenwerkingsverbanden met de buurregio's en het opzetten van strategische 

partnerschappen met gebenchmarkte regio's en het internationaal positioneren van 

onze instellingen.  

Acties: 

Actieve netwerking door naar buiten te treden, fysiek en communicatief en 

relevante eigen acties ondernemen om daarmee interessante nieuwe contacten aan 

te trekken 

Continuïteit in de projecten-portefeuille en een stabiele projectenorganisatie. 

 

Actieplan: We moedigen innovatie en ondernemerschap aan via verschillende triple 

helix samenwerkingsverbanden en de eigen kennisinstellingen.  

Acties: 

Het domein van Kamp C, met al haar gebouwen, moet inspireren en het verhaal 

van de transitie naar een duurzame samenleving vertellen. 

Het is de taak van Kamp C om lokale overheden te ondersteunen in haar werking 

naar haar burgers of in verband hun klimaatplannen en eventuele eigen bouw- of 

infrastructuurprojecten. 
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Kamp C tot het one-stop-shop adres maken voor alle vragen die met duurzaam 

bouwen en wonen en met de transitie naar een duurzame samenleving te maken 

hebben. 

Voortdurende ontwikkeling van de organisatie van Kamp C, ten bate van de 

medewerkers én van de totale werking van Kamp C. 

 

Actieplan: We moedigen innovatief omgaan met ruimte en productieprocessen en 

het clusteren van kennis- en innovatie initiatieven aan door het ontwikkelen van 

bedrijventerreinen, bedrijvencentra, incubatoren en wetenschapsparken. 

Acties:  

Het continueren van de maximale bezetting van de infrastructuur en het 

ontwikkelen van het eerste Vlaamse Circulaire Bedrijventerrein. 

Het domein van Kamp C inzetten als demonstrator en als proeftuin om innovatieve 

bouwtechnieken en bouwprocessen te testen. 

 

Actieplan: We versterken het maatschappelijk draagvlak en imago van het 

agrocomplex, de haven en de bouwsector door het uitbouwen van een aanbod voor 

jongeren via het onderwijs, acties voor het brede publiek en acties naar lokale 

besturen.  

Actie: Het tot stand komen van een actieve educatieve werking die vorm krijgt door 

individuele samenwerkingen met scholen (ASO/TSO) en zorgdragen voor een up to 

date, goed werkende en voortdurend veranderende EXPO C. 

 

Realisatie: Over de hele lijn is ruim meer dan 100% van de geplande acties en 

doelstellingen gerealiseerd. De verzelfstandiging heeft bijgedragen tot de 

realisatiegraad. Door zelf reserves over de jarengrenzen heen op te bouwen is 

Kamp C in staat om uit eigen middelen projecten te investeren en om de 

organisatie in stand te houden. 

 

4. Financiële situatie 

 

Het betreft een positieve situatie hetgeen blijkt uit het navolgend overzicht einde 

legislatuur: 

 

Dotatiebedrag 2018 Aantal VTE Opgebouwde reserves eind 2018 

1 181 528 26,6 600 385,04 

 

5. Eindconclusie 

 

Eindconclusie van het in dit verslag opgenomen evaluatierapport is dat de huidige 

organisatievorm als positief wordt beoordeeld. De redenen voor verzelfstandiging 

zijn nog steeds aanwezig. Het APB Kamp C staat dicht bij het moederhuis wat de 

informatiedoorstroming ten goede komt en waardoor het departement haar 

adviesrol ten volle kan uitspelen. De financiële flexibiliteit laat toe de inkomsten te 

herinvesteren en jaaroverschrijdend te werken. Het APB adviseert dan ook de 

provincieraad om het Kamp C in zijn huidige organisatievorm als autonoom 

provinciebedrijf te behouden. 

 

De deputatie stelt aan uw provincieraad voor om het evaluatierapport goed te 

keuren. De deputatie stelt tevens voor dat de huidige organisatievorm van het APB 

ongewijzigd blijft voor de duur van deze legislatuur aangezien het rapport aantoont 
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dat de huidige organisatievorm heeft bijgedragen om de provinciale taken optimaal 

te behartigen. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 5 september 2019. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 221 van het provinciedecreet; 

 

Overwegende dat het bovenstaande evaluatierapport van het Autonoom 

Provinciebedrijf Kamp C aantoont dat de huidige organisatievorm heeft bijgedragen 

om de provinciale taken te behartigen; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt het evaluatierapport over de verzelfstandiging van het 

APB Kamp C tijdens de afgelopen legislatuur. 

 

Artikel 2: 

De provincieraad beslist om het Kamp C te behouden in zijn huidige 

organisatievorm als autonoom provinciebedrijf. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

 

Nr. 2/4 van de agenda 

 

APB PDA. Evaluatierapport over de verzelfstandiging van 

het APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Artikel 221 van het provinciedecreet bepaalt dat elk provinciaal verzelfstandigd 

agentschap in de loop van het eerste jaar na de volledige vernieuwing van de 

provincieraad een evaluatierapport opmaakt over de uitvoering van 

samenwerkingsovereenkomst. Dit rapport omvat ook een evaluatie van de 

verzelfstandiging. De provincieraad spreekt zich binnen de drie maanden uit over 

deze evaluatie. 

 

Concreet wordt, nadat de besluitvorming binnen de verzelfstandigde entiteiten werd 

afgerond, de evaluatierapporten van alle APB’s en EVAP’s voorgelegd aan de 

provincieraad in vergadering van heden (18 entiteiten). 

 

In casu wordt aan uw raad het evaluatierapport voorgelegd van het Autonoom 

Provinciebedrijf Provinciaal Documentatiecentrum Atlas. De Raad van Bestuur van 

het Autonoom Provinciebedrijf Provinciaal Documentatiecentrum Atlas heeft in haar 

zitting van 27 juni 2019 het evaluatierapport goedgekeurd. 

 

Het rapport bevat samengevat de volgende elementen: 

• Een situering van de huidige context en werking  
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Wat doet het APB? 

• De keuze en redenen voor de verzelfstandiging 

Zijn die redenen van deze verzelfstandiging nog steeds aanwezig? 

Heeft de verzelfstandiging bijgedragen tot de realisatiegraad van de doelstellingen 

en actieplannen? 

• Een overzicht van de financiële situatie op het einde van de vorige legislatuur. 

Dit bevat een opgave van de dotatie 2018, het aantal VTE en de opgebouwde 

reserves einde 2018. 

• Een slotconclusie over de verzelfstandiging 

 

Evaluatierapport 

 

1. Situering APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas  

 

Het Provinciaal Documentatiecentrum Atlas, kortweg "DocAtlas", is een 

gespecialiseerd documentatiecentrum. Het documentatiecentrum is vrij toegankelijk 

voor iedereen. 

Het documentatiecentrum stelt een veelzijdige collectie achtergrondinformatie en 

leermiddelen ter beschikking. De leermiddelen kunnen zowel in het reguliere 

onderwijs als in de buitenschoolse educatie gebruikt worden.  

Naast de uitgebreide bibliotheekcollectie met meer dan 15.000 materialen, biedt 

DocAtlas eveneens begeleiding en vormingen aan. Geïnteresseerde groepen kunnen 

zo beter kennismaken met de beschikbare materialen en leren hoe deze te 

gebruiken. 

Aanvankelijk opgericht als een para-provinciale vzw, werd het in 2014 omgevormd 

tot een autonoom provinciebedrijf (APB). 

 

Het APB ressorteert onder het departement Economie, Streekbeleid en Europa. 

 

2. De keuze van de verzelfstandiging 

 

De keuze tot verzelfstandiging in de vorm van een autonoom provinciaal bedrijf 

waren destijds bij de oprichting de volgende: 

Het provinciedecreet bepaalt dat met ingang van 1 januari 2014 een instelling of 

dienst van provinciaal belang moet omgevormd worden naar een organisatievorm 

zoals voorzien in het decreet. Het Provinciaal Documentatiecentrum Atlas vzw viel 

onder deze bepaling in die zin dat het van provinciaal belang was. De financiële 

middelen van de vzw vielen immer ten laste van het provinciebudget en de organen 

van de vereniging waren samengesteld uit meer dan de helft provincieraadsleden of 

deputatieleden. 

De organisatievorm APB genoot de voorkeur omdat het APB dichter bij het 

moederhuis staat en het agentschap tot de publieke sector blijft behoren. De 

deputatie wenste het Documentatiecentrum dichter bij het moederhuis te brengen 

en te transformeren van de private naar de publieke sector.  

Aangezien het Documentatiecentrum steeds een boekhouding heeft kunnen voeren 

die beantwoordde aan de vennootschapswetgeving en de nodige financiële 

flexibiliteit bood, wenste men dit te continueren. Aangezien deze mogelijkheid 

binnen het provinciedecreet enkel voorzien was voor extern verzelfstandigde 

entiteiten, werd er geopteerd voor de organisatievorm APB. Door het kunnen 

voeren van een eigen decentrale boekhouding op maat konden de eigen inkomsten 

rechtstreeks opnieuw ingezet worden, onder andere in werking en 

personeelsuitgaven. Als APB in een semi-commerciële omgeving kunnen wisselende 

exploitatiegegevens immers over de jaargrenzen heen worden opgevangen. Het 
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APB is binnen de beleids- en beheerscyclus niet onderworpen aan de 

autofinancieringsmarge en kan in tegenstelling tot de provincie, opgebouwde 

reserves rechtstreeks aanwenden voor exploitatiedoeleinden. 

 

Voormelde redenen zijn nog steeds aanwezig. 

 

3. Realisatie van de doelstellingen, actieplannen en acties  

 

Het Provinciaal Documentatiecentrum Atlas strekt zich inhoudelijk in de breedte uit 

en valt onder verschillende beleidsdomeinen: onderwijs, welzijn en internationale 

samenwerking. Naar aanleiding van de recente afslanking van de bevoegdheden 

van de provincies wordt het beleidsdomein welzijn gradueel verlaten. 

 

De volgende beleidsdoelstellingen en actieplannen zijn momenteel van toepassing: 

Beleidsdoelstelling: 

De provincie wil de levenskwaliteit en gezondheid van inwoners van de provincie 

Antwerpen bevorderen, met bijzondere aandacht voor maatschappelijk kwetsbare 

doelgroepen. Wij zijn hiervoor - binnen het Vlaams wetgevend kader - de 

vanzelfsprekende partner van welzijnsorganisaties en lokale besturen voor 

bovenlokale noden en uitdagingen. 

Actieplan: De dienst Welzijn en Gezondheid adviseert en begeleidt andere 

provinciale diensten in het voeren van een beleid dat op alle niveaus en in alle 

fasen gelijke kansen inbouwt. De provincie neemt deze adviserende rol ook op ten 

aanzien van lokale besturen en andere actoren die hierom vragen.  

Actie: Waar mogelijk ondersteunen we met ons aanbod acties die het provinciale 

gelijkekansenbeleid in de praktijk brengen. 

 

Beleidsdoelstelling: 

We ontwikkelen een flankerend onderwijsbeleid ter bevordering van gelijke 

onderwijskansen, een betere studiekeuze en een goede aansluiting van het 

onderwijs bij de arbeidsmarkt voor de scholen van alle netten in de provincie 

Antwerpen. 

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: Het Provinciaal Documentatiecentrum Atlas investeert in gelijke 

(onderwijs)kansen, opvoeden tot wereldburgerschap en promoot het levenslang 

leren in de omgang met interculturaliteit en diversiteit. 

Actie: We evolueren van documentatiecentrum naar een leercentrum voor het 

onderwijs. Hiervoor breiden we de capaciteit van het centrum uit in deze materie, 

door o.m. het dynamiseren van onze werking door het ontwikkelen van nieuwe 

interactieve leeractiviteiten  

 

Beleidsdoelstelling: 

We verhogen de betrokkenheid van de burger en de lokale besturen bij de Noord-

Zuid-problematiek om zo de solidariteit met het Zuiden te vergroten en een 

gedragsverandering teweeg te brengen 

Actieplan: Door in te zetten op educatie- en sensibilisatieactiviteiten willen we het 

draagvlak voor eerlijke Noord-Zuidverhoudingen bij de inwoners van de provincie 

Antwerpen vergroten 

Actie: We sensibiliseren scholen en andere actoren om op te voeden tot 

wereldburgerschap. 
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Tijdens de vorige legislatuur vonden een aantal beleidswijzigingen plaats die een 

impact hadden op de gemaakte actieplannen. Zo werd het beleidsdomein “welzijn” 

overgeheveld naar Vlaanderen. Dit had een logisch neveneffect op de 

realisatiegraad van alle actieplannen waar aspecten van het beleidsdomein welzijn 

aan bod kwamen. 

Dit terzijde heeft het APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas de globale 

doelstellingen en actieplannen goed gerealiseerd. Gedetailleerde informatie 

daarover en cijfermatige resultaten kunnen geraadpleegd worden in de 

respectievelijke jaarrapporten en jaarverslagen.  

 

Gezien de bibliotheek met gespecialiseerde collecties een kerninstrument van de 

werking is, en Doc Atlas inspeelt op de actuele noden van het onderwijs, is het 

noodzakelijk dat een vlotte doorstroming en minder ambtelijke manier van 

financiële handelingen en processen mogelijk is. Dit laat het APB PDA toe om snel 

bepaalde en heel gespecialiseerde materialen te bestellen en in omloop te brengen 

voor het gebruik door de leerkrachten. De verzelfstandiging zorgde voor de nodige 

flexibiliteit om als overheidsinstantie toch kort op de bal te kunnen spelen. 

Zo ook wat betreft de transitie naar het leercentrum waar het APB kon 

experimenteren met nieuwe leeractiviteiten, uiteraard binnen de grenzen van de 

beheers- en gebruikers-overeenkomsten.  

 

De verzelfstandiging droeg eveneens zeer concreet bij tot het behalen van de 

actieplannen door de gewaardeerde ondersteuning van de logistieke diensten van 

de provincie. Zo werd er, zoals voorzien in de beheersovereenkomst, voor 

huisvesting gezorgd in een kwalitatieve provinciale locatie voor de Turnhoutse 

vestiging van het APB toen een verhuizing zich opdrong. Als kleine para-provinciale 

dienst had Doc Atlas een dergelijke grootschalige actie niet kunnen ondernemen. 

 

4. Financiële situatie 

 

Het betreft een positieve situatie hetgeen blijkt uit het navolgend overzicht einde 

legislatuur: 

 

Dotatiebedrag 2018 Aantal VTE Opgebouwde reserves eind 2018 

657 822 8,2 365 298,24 

 

5. Eindconclusie 

 

Eindconclusie van het in dit verslag opgenomen evaluatierapport is dat voor het 

APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas de huidige organisatievorm als positief 

kan beoordeeld worden. De redenen voor de verzelfstandiging zijn nog steeds 

aanwezig. Het APB staat dicht bij het moederhuis hetgeen de 

informatiedoorstroming ten goede komt zodat het departement haar adviesrol ten 

volle kan uitspelen. De financiële flexibiliteit laat toe inkomsten te herinvesteren, 

jaaroverschrijdend te werken en de opgebouwde reserves te gebruiken voor 

exploitatiedoeleinden. Het APB adviseert dan ook de provincieraad om het 

Provinciaal Documentatiecentrum Atlas in zijn huidige organisatievorm als 

autonoom provinciebedrijf te behouden. 

 

De deputatie stelt aan uw provincieraad voor om het evaluatierapport goed te 

keuren. De deputatie stelt tevens voor dat de huidige organisatievorm van het APB 
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ongewijzigd blijft voor de duur van deze legislatuur aangezien het rapport aantoont 

dat de huidige organisatievorm heeft bijgedragen om de provinciale taken optimaal 

te behartigen. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 5 september 2019. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 221 van het provinciedecreet; 

 

Overwegende dat het bovenstaande evaluatierapport van het Autonoom 

Provinciebedrijf Provinciaal Documentatiecentrum Atlas aantoont dat de huidige 

organisatievorm heeft bijgedragen om de provinciale taken optimaal te behartigen; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt het evaluatierapport over de verzelfstandiging van het 

APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas tijdens de afgelopen legislatuur. 

 

Artikel 2: 

De provincieraad beslist om het Provinciaal Documentatiecentrum Atlas te 

behouden in zijn huidige organisatievorm als autonoom provinciebedrijf. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

 

Nr. 2/5 van de agenda 

 

APB GKC. Evaluatierapport over de verzelfstandiging van 

het APB Gouverneur Kinsbergencentrum. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Artikel 221 van het provinciedecreet bepaalt dat elk provinciaal verzelfstandigd 

agentschap in de loop van het eerste jaar na de volledige vernieuwing van de 

provincieraad een evaluatierapport opmaakt over de uitvoering van 

samenwerkingsovereenkomst. Dit rapport omvat ook een evaluatie van de 

verzelfstandiging. De provincieraad spreekt zich binnen de drie maanden uit over 

deze evaluatie. 

 

Concreet wordt, nadat de besluitvorming binnen de verzelfstandigde entiteiten werd 

afgerond, de evaluatierapporten van alle APB’s en EVAP’s voorgelegd aan de 

provincieraad in vergadering van heden (18 entiteiten). 

 

In casu wordt aan uw raad het evaluatierapport voorgelegd van het Autonoom 

Provinciebedrijf Gouverneur Kinsbergencentrum. De Raad van Bestuur van het 

APB Gouverneur Kinsbergencentrum heeft in haar zitting van 27 juni 2019 het 

evaluatierapport goedgekeurd. 

 

Het rapport bevat samengevat de volgende elementen: 

• Een situering van de huidige context en werking  
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Wat doet het APB? 

• De keuze en redenen voor de verzelfstandiging 

Zijn die redenen van deze verzelfstandiging nog steeds aanwezig? 

Heeft de verzelfstandiging bijgedragen tot de realisatiegraad van de doelstellingen 

en actieplannen? 

• Een overzicht van de financiële situatie op het einde van de vorige 

legislatuur. 

Dit bevat een opgave van de dotatie 2018, het aantal VTE en de opgebouwde 

reserves einde 2018. 

• Een slotconclusie over de verzelfstandiging 

 

Evaluatierapport: 

 

1. Situering APB Gouverneur Kinsbergencentrum  

 

Het APB Gouverneur Kinsbergencentrum (GKC) is een duurzaam kennis- en 

expertisecentrum voor de zorg. Het centrum richt zich tot professionals en 

organisaties in de private en de publieke sector en in de toekomst ook naar het 

ruime publiek. Verschillende partners zoals stad Antwerpen, UNIZO, VDAB en vier 

onderzoeksgroepen van de Universiteit Antwerpen (Faculteit Geneeskunde en 

Gezondheidswetenschappen) zetten mee hun schouders onder de nieuwe werking. 

Het GKC zet in op drie pijlers: 

• arbeidsmarkt: het GKC wil de zorgsector als interessante werkgever 

promoten en meer studenten warm maken voor de verschillende zorgopleidingen. 

Daarnaast zal er ook een Testlab komen, waar praktijksituaties zo realistisch 

mogelijk gesimuleerd worden. 

• ondernemerschap: het GKC wil (startende) ondernemers in de zorgeconomie 

versterken door een netwerk te creëren waarin ze elkaar op inhoudelijk en zakelijk 

vlak kunnen ondersteunen bij de uitdagingen van diversiteit en complexe zorg. 

• kennis en expertise: het GKC wil professionals vertrouwd maken met 

innovaties en evoluties in de zorg. Een team van experten en onderzoekers vanuit 

onder andere de Universiteit Antwerpen zal de invloed van verschillende 

zorginnovaties en geïntegreerde zorg bestuderen. 

 

De voormalige vzw werd vanaf 1 januari 2018 omgevormd tot een APB. 

 

Het APB ressorteert onder het departement Economie, Streekbeleid en Europa. 

 

2. De keuze van de verzelfstandiging 

 

De keuze tot verzelfstandiging in de vorm van een autonoom provinciaal bedrijf 

waren destijds bij de oprichting de volgende: 

 

-In juli 2016 besliste de Vlaamse regering bij het debat over de afslanking van de 

provinciale bevoegdheden dat er 150.000 EUR bij de provincie blijft voor de 

werking van het Gouverneur Kinsbergencentrum vzw. Voor de deelwerkingen werd 

een oplossing gezocht en gevonden. In de nota ‘zorgeconomie, -innovatie en 

arbeidsmarkt: visie en actieplan’ werd bovendien het Gouverneur 

Kinsbergencentrum expliciet als instrument vermeld. Het provinciedecreet bepaalt 

echter dat wanneer een instelling of dienst van provinciaal belang is, deze moet 

omgevormd worden naar een organisatievorm zoals voorzien in het decreet. 

Aangezien de economische activiteit veranderde, diende er zodoende een nieuwe 

rechtspersoon (APB) opgericht te worden. 
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- De bestaande organisatievorm, namelijk privaatrechtelijke vzw, werd ervaren als 

een belemmering van de goede samenwerking tussen de diensten van het 

moederbestuur en het Gouverneur Kinsbergencentrum. Deze organisatievorm 

bracht trouwens ook extra kosten met zich mee, o.a. op het vlak van het sociaal 

secretariaat. De organisatievorm APB genoot de voorkeur op een extern 

verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm omdat het APB dichter bij het 

moederhuis staat en het agentschap tot de publieke sector blijft behoren. 

- Op financieel vlak bleef flexibiliteit echter een vereiste. Binnen de vernieuwde 

werking als kennis- en expertisecentrum bleef immers de nood om over financiële 

reserves te beschikken bestaan. Eveneens wenste men op een flexibele wijze over 

financiële middelen te kunnen beschikken: Europese en andere projecten vormen 

belangrijke opportuniteiten voor dit centrum wat een flexibel personeelsbeleid en 

dito middelen vereist. Bovendien kunnen, door het voeren van een decentrale 

boekhouding op maat, de eigen inkomsten, o.a. uit dienstverlening en ter 

beschikkingstelling van lokalen aan derden, rechtstreeks terug ingezet worden in de 

werking en voor personeelskosten. Als APB in een semi-commerciële omgeving 

kunnen wisselende exploitatiegegevens bovendien over de jaargrenzen heen 

worden opgevangen. Het APB is binnen de beleids- en beheercyclus niet 

onderworpen aan de autofinancieringsmarge en kan in tegenstelling tot de 

provincie, opgebouwde reserves rechtstreeks aanwenden voor exploitatiedoeleinden  

 

Gezien de recente opstart is een doorgedreven evaluatie van de verzelfstandiging 

nog te vroeg. De APB heeft ondanks haar recente doorstart al de eerste stappen 

gezet inzake verdere verhuring aan derden en projectwerking. Er is dan ook geen 

reden om deze verzelfstandiging nu al in vraag te stellen. 

 

3. Realisatie van de doelstellingen, actieplannen en acties  

 

Het APB engageerde zich om acties op te zetten om provinciale doelstellingen en 

actieplannen te realiseren. De volgende beleidsdoelstellingen en actieplannen zijn 

van toepassing: 

 

Beleidsdoelstelling  

We ontwikkelen en stimuleren de sociaal-economische speerpunten van de 

organisatie op basis van een geïntegreerde, multidisciplinaire en duurzame visie op 

de provincie en haar deelgebieden. 

Actieplan: We moedigen innovatie en ondernemerschap aan via verschillende triple 

helix samenwerkingsverbanden en de eigen kennisinstellingen. 

Actie: We ondersteunen zelfstandigen en startende ondernemers in de zorgsector 

Actieplan: Met het flankerend arbeidsmarktbeleid (FAB) wil de provincie bijdragen 

tot een dynamische arbeidsmarkt waar kansen worden gegeven aan kansengroepen 

en in het bijzonder aan jongeren. We zetten in op een vlotte aansluiting onderwijs-

arbeidsmarkt.  

Actie: We ontwikkelen testlab 

Actie: We bouwen een kennis- en expertisecentrum voor zorgeconomie- en 

innovatie uit 

 

De drie geformuleerde acties voor APB Gouverneur Kinsbergencentrum werden 

gerealiseerd.  

Er is een project met Unizo provincie Antwerpen geweest waarin ondernemers met 

een innovatief idee ondersteund werden om een projectaanvraag te doen bij het 

Zorg-innovatiefonds.  
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Het Testlab (inmiddels ‘Kwartier Z’) werd begin 2019 geopend. De basissetting is 

gerealiseerd in 2018. De verdere ontwikkeling van de ruimtes en het inhoudelijk 

aanbod worden in 2019 verdergezet.  

Het uitbouwen van het kennis- & expertisecentrum is een continu proces. In 2018 

werd een samenwerkingsovereenkomst met Universiteit Antwerpen gesloten voor 

inhoudelijke samenwerking. Daarnaast werd de logistieke invulling van deze 

samenwerking uitgevoerd: de vakgroep huisartsgeneeskunde verhuisde eind 2018 

naar GKC.  

Naast deze twee eerder geformuleerde acties voor flankerend arbeidsmarktbeleid 

werd in 2018 ook het Interreg Vlaanderen-Nederland project Zorgroute 

Arbeidsmarkt –ZORO ingediend. Dit wordt naar verwachting voor de zomer van 

2019 goedgekeurd. Bovendien werd de stagematchingstool voor 7e jaars-

zorgkundigen geïmplementeerd in de Provincie Antwerpen. De Provincie Antwerpen 

was een van de laatste provincies waar dit nog niet bestond.  

 

De juridische vorm van een zelfstandige entiteit biedt de mogelijkheid om 

gemakkelijker met externe partners samen te werken. Bovendien geeft het de 

mogelijkheid financiële reserves te creëren en in een ander boekjaar te gebruiken. 

 

4. Financiële situatie 

 

Het betreft een positieve situatie hetgeen blijkt uit het navolgend overzicht einde 

legislatuur: 

 

Dotatiebedrag 2018 Aantal VTE Opgebouwde reserves eind 2018 

150 000 4,6 2 620 887,08 

 

5. Eindconclusie 

 

Eindconclusie van het in dit verslag opgenomen evaluatierapport is dat het APB de 

huidige organisatievorm als positief beoordeelt. Gezien de recente opstart is een 

doorgedreven evaluatie van de verzelfstandiging nog te vroeg. Het APB Gouverneur 

Kinsbergencentrum heeft ondanks haar recente doorstart al de eerste stappen 

gezet inzake verdere terbeschikkingstelling van infrastructuur aan derden en 

projectwerking. Er is dan ook geen reden om deze verzelfstandiging nu al in vraag 

te stellen. Het APB adviseert dan ook de provincieraad om het Gouverneur 

Kinsbergencentrum in zijn huidige organisatievorm als autonoom provinciebedrijf te 

behouden. 

 

De deputatie stelt aan uw provincieraad voor om het evaluatierapport goed te 

keuren. De deputatie stelt tevens voor dat de huidige organisatievorm van het APB 

ongewijzigd blijft voor de duur van deze legislatuur aangezien het rapport aantoont 

dat de huidige organisatievorm heeft bijgedragen om de provinciale taken optimaal 

te behartigen. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 5 september 2019. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 221 van het provinciedecreet; 
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Overwegende dat het bovenstaande evaluatierapport van het Autonoom 

Provinciebedrijf Gouverneur Kinsbergencentrum aantoont dat de huidige 

organisatievorm heeft bijgedragen om de provinciale taken optimaal te behartigen; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt het evaluatierapport over de verzelfstandiging van het 

APB Gouverneur Kinsbergencentrum tijdens de afgelopen legislatuur. 

 

Artikel 2: 

De provincieraad beslist om het Gouverneur Kinsbergencentrum te behouden in zijn 

huidige organisatievorm als autonoom provinciebedrijf. 

 

 

VOORZITTER.- De heer Sohier heeft het woord. 
 

De heer SOHIER.- Ik ga heel mijn uiteenzetting van daarstraks niet herhalen, maar het is 

hier ook van toepassing. We gaan ons onthouden. 
 

 

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

punten 2/1 tot en met 2/5. 
 

De stemming kan starten. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

36 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

35 leden hebben ja gestemd; 

 1 lid heeft zich onthouden. 
 

De agendapunten 2/1, 2/2, 2/3, 2/4 en 2/5 worden samen ter stemming voorgelegd. 

Ze worden goedgekeurd met 35 stemmen ja, bij 1 onthouding. 
 

 

Nr. 2/6 van de agenda 

 

Vzw 't Kader. Vrijwillige uittreding. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Op de provincieraad van 27 juni 2019 werd beslist om geen provinciale 

vertegenwoordiging aan te duiden voor de bestuursorganen van ’t Kader vzw. 

 

Als antwoord hierop heeft de vzw ’t Kader op 24 juli 2019 gevraagd of dit impliceert 

dat de provincie wenst uit te treden. 

 

Aangezien de provincie niet meer actief is op het vlak van welzijn en gezondheid, 

wordt voorgesteld om de stap tot vrijwillige uittreding effectief te zetten.  
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Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 22 augustus 2019. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

De provincieraad besluit vrijwillig uit te treden uit ’t Kader vzw. 

 

 

VOORZITTER.- Geen vragen? 

De stemming kan starten. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

36 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

36 leden hebben ja gestemd. 
 

Goedgekeurd met 36 stemmen ja. 
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3. Vrije Tijd, Leefmilieu en Personeel 

 

Nr. 3/1 van de agenda 

 

Provinciale Groendomeinen Regio Kempen. 

Parkreglement Hertberg. 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 en op 

27 juni 2019 voor Prinsenpark. 

 

Dit reglement vervangt alle voorgaande en is bindend voor elke recreant, dit is 

ieder die het Provinciaal Groendomein Hertberg betreedt.  

 

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

passen. De bepalingen van de Zonale Politiecodex Zuiderkempen 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.  

 

In het reglement wordt de term Hertberg-West gebruikt om aan te geven dat 

Hertberg-Oost, in beheer en eigendom van het Vlaams Gewest, hier niet onder valt.  

 

Volgende elementen worden in het reglement opgenomen: 

 

 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN. 

 

Artikel 1. Toepassingsgebied. 

Artikel 2. Bestemming van dit domein. 

Artikel 3. Openingsperiode van domein Hertberg-West. 

Artikel 4. Toegankelijkheid van domein Hertberg-West. 

Artikel 5. Aansprakelijkheid van de bezoekers. 

Artikel 6. Openbare orde in domein Hertberg-West. 

Artikel 7. Weggebruikers en verkeer in domein Hertberg-West. 

Artikel 8. Planten en dieren in domein Hertberg-West. 

Artikel 9. Sport en Spel in domein Hertberg-West. 

Artikel 10. Afval in domein Hertberg-West. 

Artikel 11. Klachten aan de directie. 
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 HOOFDSTUK 2. SANCTIES EN OPHEFFINGSBEPALINGEN 

 

Artikel 12. Vaststellingsbevoegdheid. 

Artikel 13. Publicatie. 

Artikel 14. Inwerkingtreding. 

 

Het integraal reglement is digitaal bijgevoegd. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 29 augustus 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 Hertberg 

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. 

36 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

36 leden hebben ja gestemd. 
 

Goedgekeurd met 36 stemmen ja. 
 

 

VOORZITTER.- Ik stel voor de agendapunten 3/2 tot en met 3/8 met één stemming af te 

handelen. De raad stemt ermee in. 
 

Nr. 3/2 van de agenda 

 

APB PRZ. Evaluatierapport over de verzelfstandiging van 

het APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Artikel 221 van het provinciedecreet bepaalt dat elk provinciaal verzelfstandigd 

agentschap in de loop van het eerste jaar na de volledige vernieuwing van de 

provincieraad een evaluatierapport opmaakt over de uitvoering van 

samenwerkingsovereenkomst. Dit rapport omvat ook een evaluatie van de 

verzelfstandiging. De provincieraad spreekt zich binnen de drie maanden uit over 

deze evaluatie. 
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Concreet wordt, nadat de besluitvorming binnen de verzelfstandigde entiteiten werd 

afgerond, de evaluatierapporten van alle APB’s en EVAP’s voorgelegd aan de 

provincieraad in vergadering van heden (18 entiteiten). 

 

In casu wordt aan uw raad het evaluatierapport voorgelegd van het Autonoom 

Provinciebedrijf Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer. De Raad van Bestuur van 

het APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer heeft in haar zitting van 27 juni 

2019 het evaluatierapport goedgekeurd. 

 

Het rapport bevat samengevat de volgende elementen: 

• Een situering van de huidige context en werking  

Wat doet het APB? 

• De keuze en redenen voor de verzelfstandiging 

Zijn die redenen van deze verzelfstandiging nog steeds aanwezig? 

Heeft de verzelfstandiging bijgedragen tot de realisatiegraad van de doelstellingen 

en actieplannen? 

• Een overzicht van de financiële situatie op het einde van de vorige legislatuur. 

Dit bevat een opgave van de dotatie 2018, het aantal VTE en de opgebouwde 

reserves einde 2018. 

• Een slotconclusie over de verzelfstandiging 

 

Evaluatierapport: 

 

1. Situering APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer  

 

Het Zilvermeer kent zijn ontstaansgeschiedenis door de zandwinning in deze regio 

sinds de 19de eeuw. De exploitatie van wit zand deed waterplassen ontstaan, die 

tijdens de zomermaanden door de plaatselijke bevolking werden benut als 

zwemvijvers.  

Dit spontaan gegroeid toerisme werd vanaf het jaar 1947 gekanaliseerd door het 

gemeentebestuur van Mol door het inrichten van een zandstrand waar de veiligheid 

en de goede zeden kon worden bewaakt. Het primitieve zandstrand lokte heel wat 

bezoekers  

In 1956 nam de provincie de infrastructuur over van het gemeentebestuur en vatte 

men de realisatie van een sociaal toeristisch centrum aan. De gronden werden 

gehuurd van zandontginningsmaatschappijen. 

Midden jaren ‘80 werd een aanvang genomen met het uittekenen van een 

structuurplan voor het recreatiedomein, waarin de twaalfmaandenfunctie een 

sleutelbegrip was. Het domein moest voortaan het hele jaar wat te bieden hebben. 

Door het verder uitbouwen van animatie, natuureducatie en watersport werd de 

aantrekkelijkheid van het Zilvermeer aanzienlijk vergroot.  

Vanaf 1989 werd het structuurplan stap voor stap uitgevoerd. De aparte ingang 

voor de kampeerders, het Ecocentrum, de inkomaccommodatie voor de 

dagrecreanten met een aangelegde parking en een volledig nieuw campinggedeelte 

waren er de eerste resultaten van. 

In 1991 werd een overeenkomst gesloten met zandontginningsmaatschappij 

SCR-Sibelco, waardoor de provincie het domein in erfpacht kreeg voor een periode 

van 99 jaar met een eerste opzegmogelijkheid in het jaar 2040.  

Met ingang van I januari 2002 werd de provinciale buitendienst Zilvermeer 

omgevormd tot het Gewoon Provinciebedrijf Provinciaal Recreatiedomein 

Zilvermeer en werden vanaf 1 januari 2003 de activiteiten van de VZW Animatie- 

en' Verhuurdienst ondergebracht in het GPB. De bundeling van de- activiteiten in 

één entiteit en één boekhouding vergrootte de transparantie van de financiële 
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processen en de algemene werking van het domein. Als sluitstuk van het 

structuurplan kon in het jaar 2011 het centrale gedeelte van het domein worden 

opengesteld. Door verdere investeringen in het domein te realiseren, onder andere 

in 100% toegankelijke vakantiewoningen en vernieuwde attracties, werd de 

aantrekkelijkheid van het Zilvermeer sterk verhoogd. Ingevolge het 

provinciedecreet werd het GPB PRZ vanaf 2014 omgevormd tot een autonoom 

provinciebedrijf (APB), een organisatievorm die op financieel vlak dezelfde 

voordelen biedt dan een GPB. 

 

Het APB ressorteert onder het departement Vrije Tijd. 

 

2. De keuze van de verzelfstandiging 

 

Het APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer beweegt zich in een 

semi-commercieel landschap maar met een sociale rol, zoals opgenomen in de 

beleidsdoelstellingen. De vorige structuur met een GPB had aangetoond dat de 

werkwijze van een GPB een flexibele en dynamische werking mogelijk maakte. 

De commerciële activiteiten die op het domein worden ontplooid maken dat een 

organisatiestructuur vereist bleef met een bepaalde financiële autonomie. In een 

sterk weersafhankelijke exploitatie is het beschikken over eigen reserves immers 

een meerwaarde. 

Het kunnen voeren van een eigen boekhouding biedt het PRZ de mogelijkheid, 

binnen de spelregels van de beleids- en beheerscyclus, een autonome financiële 

bedrijfsvoering te kunnen blijven uitoefenen. 

Deze autonome financiële bedrijfsvoering over de jaargrenzen heen, is binnen de 

voorziene organisatievormen van het provinciedecreet niet mogelijk binnen het 

budgethouderschap. Deze mogelijkheid is enkel voorzien voor extern 

verzelfstandigde agentschappen, waarbij de organisatievorm als APB de voorkeur 

geniet op een extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm, daar 

deze organisatievorm korter bij het moederhuis staat en het agentschap tot de 

publieke sector blijft behoren. 

Door het kunnen voeren van een decentrale boekhouding op maat kunnen de eigen 

inkomsten rechtstreeks opnieuw ingezet worden in de werking en voor 

personeelskosten. Als APB in een semi-commerciële omgeving kunnen 

schommelende exploitatiegegevens over de jaargrenzen worden opgevangen. Het 

APB is immers binnen de beleids- en beheerscyclus niet onderworpen aan de 

autofinancieringsmarge en kan in tegenstelling tot de provincie, opgebouwde 

reserves rechtstreeks aanwenden voor exploitatiedoeleinden. 

Bovenstaande redenen zijn nog steeds aanwezig en valabel.  

 

3. Realisatie van de doelstellingen, actieplannen en acties  

 

Er werd tijdens deze legislatuur heel wat gerealiseerd in het kader van de 

vooropgestelde beleidsdoelstellingen. 

Prioritaire beleidsdoelstelling: Ontwikkelen en promoten van een laagdrempelig, 

kwaliteitsvol en bovenlokaal vrijetijdsaanbod 

Onder deze prioritaire beleidsdoelstelling vallen een aantal actieplannen die van 

toepassing zijn op het APB Zilvermeer. 

De realisatie van een energieneutraal recreatiedomein en camping is in 

ontwikkeling. In de voorbije legislatuur is er een grote stap voorwaarts gezet. Er 

zijn fotovoltaïsche zonnepanelen geplaatst die zorgen voor ongeveer 5% van de 

elektriciteitsvoorziening. Er werden watertellers geplaatst zodanig dat er zuiniger 
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met water wordt omgesprongen. Verwarmingsketels en het wagenpark zijn 

grotendeels vernieuwd. 

Het organiseren van sportieve activiteiten, animatie en evenementen in eigen 

beheer of receptief werd verder evenwichtig uitgebouwd. Er wordt daarbij gekeken 

naar een evenwicht in doelgroepen en in timing. Evenementen met een sociale 

doelstelling verkrijgen hierbij een aangepast tarief. 

Het aanbod van een betaalbaar en kwaliteitsvolle accommodatie is verhoogd met 

investeringen in de speeltuin, de zipline en 100% toegankelijke woningen.  

Potentiële bezoekers worden gestimuleerd tot een bezoek of verblijf op het domein 

door de geleidelijke overgang in onze communicatie naar de digitale wereld. De 

communicatiedienst werd uitgebreid, de gebruikte softwareprogramma’s worden 

aangepast aan de huidige ‘state of the art’. Naar de toekomst toe moet die nog 

verder ontwikkeld worden om zo gericht promotie te kunnen voeren. 

De voortgang in het bereiken van deze doelstelling werd in grote mate 

verwezenlijkt door de samenwerking tussen het moederhuis en het APB en door de 

aanwending van de eigen middelen. 

 

De andere prioritaire beleidsdoelstelling stelt dat het APB de instantie wil zijn voor 

streekontwikkeling door het voeren van een geïntegreerd gebiedsgericht beleid, 

door interne en externe samenwerking vanuit een gedragen visie. 

Realisatie: De opmaak van een globaal kaderplan (PRUP Kempense Meren II) om 

de exploitatie te vrijwaren is lopende. 

 

4. Financiële situatie 

 

Het betreft een positieve situatie hetgeen blijkt uit het navolgend overzicht einde 

legislatuur: 

 

Dotatiebedrag 2018 Aantal VTE Opgebouwde reserves eind 2018 

3 897 732 83,3 1 015 712,56 

 

5. Eindconclusie  

 

Eindconclusie van het in dit verslag opgenomen evaluatieverslag is dat voor het 

APB Recreatiedomein Zilvermeer de huidige organisatievorm als positief kan 

beoordeeld worden. De redenen voor de verzelfstandiging zijn nog steeds dezelfde 

als bij het begin van vorige legislatuur. De structuur van het APB is in belangrijke 

mate mee verantwoordelijke voor de voortgang in het verwezenlijken van de 

vooropgestelde doelstellingen. Door de seizoensgebonden activiteit is het belangrijk 

dat de schommelende exploitatiegegevens en investeringsuitgaven over de 

jaargrenzen kunnen getild worden. Een minimum aan reserves is hierbij van 

cruciaal belang. Het APB adviseert dan ook de provincieraad om het Provinciaal 

Recreatiedomein Zilvermeer in zijn huidige organisatievorm als autonoom 

provinciebedrijf te behouden. 

 

De deputatie stelt aan uw provincieraad voor om het evaluatierapport goed te 

keuren. De deputatie stelt tevens voor dat de huidige organisatievorm van het APB 

ongewijzigd blijft voor de duur van deze legislatuur aangezien het rapport aantoont 

dat de huidige organisatievorm heeft bijgedragen om de provinciale taken optimaal 

te behartigen. 
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Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 5 september 2019. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 221 van het provinciedecreet; 

 

Overwegende dat het ingediende evaluatierapport van het Autonoom 

Provinciebedrijf Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer aantoont dat de huidige 

organisatievorm heeft bijgedragen om de provinciale taken optimaal te behartigen; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt het evaluatierapport over de verzelfstandiging van het 

APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer tijdens de afgelopen legislatuur.  

 

Artikel 2: 

De provincieraad beslist om het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer te 

behouden in zijn huidige organisatievorm als autonoom provinciebedrijf. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

 

Nr. 3/3 van de agenda 

 

APB PRDS. Evaluatierapport over de verzelfstandiging 

van het APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Artikel 221 van het provinciedecreet bepaalt dat elk provinciaal verzelfstandigd 

agentschap in de loop van het eerste jaar na de volledige vernieuwing van de 

provincieraad een evaluatierapport opmaakt over de uitvoering van 

samenwerkingsovereenkomst. Dit rapport omvat ook een evaluatie van de 

verzelfstandiging. De provincieraad spreekt zich binnen de drie maanden uit over 

deze evaluatie. 

 

Concreet wordt, nadat de besluitvorming binnen de verzelfstandigde entiteiten werd 

afgerond, de evaluatierapporten van alle APB’s en EVAP’s voorgelegd aan de 

provincieraad in vergadering van heden (18 entiteiten). 

 

In casu wordt aan uw raad het evaluatierapport voorgelegd van het APB Provinciaal 

Recreatiedomein De Schorre. De Raad van Bestuur van het APB Provinciaal 

Recreatiedomein De Schorre heeft in haar zitting van 27 juni 2019 het 

evaluatierapport goedgekeurd. 

 

Het rapport bevat samengevat de volgende elementen: 

• Een situering van de huidige context en werking  

Wat doet het APB? 

• De keuze en redenen voor de verzelfstandiging 

Zijn die redenen van deze verzelfstandiging nog steeds aanwezig? 
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Heeft de verzelfstandiging bijgedragen tot de realisatiegraad van de doelstellingen 

en actieplannen? 

• Een overzicht van de financiële situatie op het einde van de vorige legislatuur. 

Dit bevat een opgave van de dotatie 2018, het aantal VTE en de opgebouwde 

reserves einde 2018. 

• Een slotconclusie over de verzelfstandiging 

 

Evaluatierapport: 

 

1. Situering APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre  

 

Het Provinciaal Recreatiedomein De Schorre ligt in het hartje van de Rupelstreek. 

Het domein werd in 1986 aangekocht van de gemeente Boom door het 

Provinciebestuur. 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 grote publieke manifestaties.  

 

Ingevolge het provinciedecreet werd in 2014 het toen bestaande Gewoon 

Provinciebedrijf omgevormd tot een autonoom provinciebedrijf. 

 

Het APB ressorteert onder het departement Vrije Tijd. 

 

2. De keuze van de verzelfstandiging 

 

In 2014 bepaalde het provinciedecreet onder meer dat wanneer een instelling of 

dienst van provinciaal belang is deze met ingang van 1 januari 2014 moet worden 

omgevormd naar een organisatievorm zoals voorzien in het decreet. Het toen 

bestaande Gewoon Provinciebedrijf (GPB) werd omgevormd tot een autonoom 

provinciebedrijf. 

De redenen die deze keuze bepaalden waren destijds: Het domein profileert zich als 

locatie voor grote publieke manifestaties welke een flexibele en dynamische 

werking vereisen. Het receptieve karakter voor allerlei evenementen met de daarbij 

horende horecahandelingen maken dat de algemene soepele financiële structuur 

die voorheen als GPB mogelijk was, kan worden behouden. Deze 

horecabedrijvigheid, maar oók de verhuur en verkoop van diensten en 

infrastructuur, vereisen een bepaalde financiële autonomie voor het domein.  

Een eigen boekhouding biedt het APB de mogelijkheid, binnen de spelregels van de 

beleids- en beheerscyclus, een autonome financiële bedrijfsvoering te kunnen 

blijven voeren. Deze autonome financiële bedrijfsvoering is binnen de voorziene 

organisatievormen van het provinciedecreet enkel voorzien voor extern 

verzelfstandigde agentschappen, waarbij de organisatievorm als APB de voorkeur 

geniet op een extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm, daar 

deze organisatievorm korter bij het moederhuis staat en het agentschap tot de 

publieke sector blijft behoren.  

Door het kunnen voeren van een decentrale boekhouding op maat kunnen de eigen 

inkomsten, onder andere uit de horeca-activiteiten, rechtstreeks opnieuw ingezet 

worden in de werking en voor personeelskosten. Als APB in een semi-commerciële 

omgeving kunnen wisselende exploitatie-gegevens over de jaargrenzen heen 

worden opgevangen. Het APB is immers binnen de beleids- en beheercyclus niet 

onderworpen aan de autofinancieringsmarge en kan opgebouwde reserves 

rechtstreeks aanwenden voor exploitatiedoeleinden. 

 

Bovenstaande redenen zijn nog steeds aanwezig en valabel. 
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3. Realisatie van de doelstellingen, actieplannen en acties  

 

Er werd tijdens deze legislatuur heel wat gerealiseerd in het kader van de 

beleidsdoelstelling en actieplannen. 

 

Binnen de beleidsdoelstelling ‘Overig beleid vrije tijd’, met name het ondersteunen 

en faciliteren van het provinciale vrijetijdsbeleid, is er een actieplan waarin 

commerciële faciliterende activiteiten ontwikkeld worden zoals het verkopen en 

verhuren van goederen, diensten en infrastructuur ter (financiële) ondersteuning 

van de verdere kwaliteitsvolle uitbouw van het domein. 

Het APB De Schorre realiseert deze doelstelling via zijn operationele dienst met als 

voornaamste onderdelen:  

1. Event Service De Schorre: Het domein verkoopt en verhuurt goederen, diensten 

en infrastructuur aan externe organisatoren van evenementen met de bedoeling 

het genereren van inkomsten die de algemene werking ondersteunen. 

2. Facility Service de Schorre: Het domein verkoopt en verhuurt goederen, diensten 

en infrastructuur aan zowel profit- als non-profit klanten en aan partners, met de 

bedoeling inkomsten te genereren die de algemene werking ondersteunen. De 

gegenereerde opbrengsten ondersteunen de realisaties van de meeste overige 

beleidsdoelstellingen en actieplannen zoals het aanbieden en promoten van een 

laagdrempelig, kwaliteitsvol en bovenlokaal aanbod.  

Het recreatiedomein werd via verscheidene PPS-samenwerkingen omgevormd tot 

een modern hedendaags multifunctioneel domein waar de toegang steeds 

laagdrempelig is gebleven. Er worden immers geen toegangsgelden gevraagd en 

als dusdanig is het een open domein.  

 

Ook het publieksgericht aanbod, waaronder de eigen evenementen, bleven zeer 

laagdrempelig. De bezoekerscijfers van deze evenementen spreken voor zich: 

Putteke Winter: 20.000; Planten & Ambachtendag: 10.000; Schorremorrie: 7.000, 

enz. 

 

De doelstellingen werden binnen de vooropgestelde termijnen gerealiseerd. 

 

4. Financiële situatie 

 

Het betreft een positieve situatie hetgeen blijkt uit het navolgend overzicht einde 

legislatuur: 

 

Dotatiebedrag 2018 Aantal VTE Opgebouwde reserves eind 2018 

1 881 792 27,4 145 626,75 

 

5. Eindconclusie 

 

Eindconclusie van het in dit verslag opgenomen evaluatierapport is dat de huidige 

organisatievorm als positief wordt beoordeeld. De redenen voor verzelfstandiging 

zijn nog steeds aanwezig. De organisatiestructuur als autonoom provinciebedrijf 

zorgde voor de dynamiek en de groei van het recreatiedomein. Het APB adviseert 

dan ook de provincieraad om het Provinciaal Recreatiedomein De Schorre in zijn 

huidige organisatievorm als autonoom provinciebedrijf te behouden. 
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De deputatie stelt aan uw provincieraad voor om het evaluatierapport goed te 

keuren. De deputatie stelt tevens voor dat de huidige organisatievorm van het APB 

ongewijzigd blijft voor de duur van deze legislatuur aangezien het rapport aantoont 

dat de huidige organisatievorm heeft bijgedragen om de provinciale taken optimaal 

te behartigen. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 5 september 2019. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 221 van het provinciedecreet; 

 

Overwegende dat het bovenstaande evaluatierapport van het Autonoom 

Provinciebedrijf Provinciaal Recreatiedomein De Schorre aantoont dat de huidige 

organisatievorm heeft bijgedragen om de provinciale taken optimaal te behartigen; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt het evaluatierapport over de verzelfstandiging van het 

APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre tijdens de afgelopen legislatuur. 

 

Artikel 2: 

De provincieraad beslist om het Provinciaal Recreatiedomein De Schorre te 

behouden in zijn huidige organisatievorm als autonoom provinciebedrijf. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

 

Nr. 3/4 van de agenda 

 

APB TPA. Evaluatierapport over de verzelfstandiging 

van het APB Toerisme Provincie Antwerpen. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Artikel 221 van het provinciedecreet bepaalt dat elk provinciaal verzelfstandigd 

agentschap in de loop van het eerste jaar na de volledige vernieuwing van de 

provincieraad een evaluatierapport opmaakt over de uitvoering van 

samenwerkingsovereenkomst. Dit rapport omvat ook een evaluatie van de 

verzelfstandiging. De provincieraad spreekt zich binnen de drie maanden uit over 

deze evaluatie. 

 

Concreet wordt, nadat de besluitvorming binnen de verzelfstandigde entiteiten werd 

afgerond, de evaluatierapporten van alle APB’s en EVAP’s voorgelegd aan de 

provincieraad in vergadering van heden (18 entiteiten). 

 

In casu wordt aan uw raad het evaluatierapport voorgelegd van het Autonoom 

Provinciebedrijf Toerisme Provincie Antwerpen. De Raad van Bestuur van het 

APB Toerisme Provincie Antwerpen heeft in haar zitting van 26 juni 2019 het 

evaluatierapport goedgekeurd. 
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Het rapport bevat samengevat de volgende elementen: 

• Een situering van de huidige context en werking  

Wat doet het APB? 

• De keuze en redenen voor de verzelfstandiging 

Zijn die redenen van deze verzelfstandiging nog steeds aanwezig? 

Heeft de verzelfstandiging bijgedragen tot de realisatiegraad van de doelstellingen 

en actieplannen? 

• Een overzicht van de financiële situatie op het einde van de vorige 

legislatuur. 

Dit bevat een opgave van de dotatie 2018, het aantal VTE en de opgebouwde 

reserves einde 2018. 

• Een slotconclusie over de verzelfstandiging 

 

Evaluatierapport: 

 

1. Situering APB Toerisme Provincie Antwerpen 

 

Samen met een hele reeks partners voert Toerisme Provincie Antwerpen het 

provinciale toerismebeleid uit. Toerisme Provincie Antwerpen bouwt aan een 

laagdrempelig, kwaliteitsvol en bovenlokaal vrijetijdsaanbod, een sterk en 

eigentijds imago voor haar regio’s en ondernemerschap dat leidt tot een groeiende 

toeristische economie.  

 

Toerisme Provincie Antwerpen, voorheen een para-provinciale vzw, werd vanaf 

2016 omgevormd tot een autonoom provinciebedrijf. 

 

Het APB Toerisme Provincie Antwerpen ressorteert onder het departement Vrije 

Tijd. 

 

2. De keuze van de verzelfstandiging 

 

In het kader van de interne staatsvorming en het streven naar meer efficiëntiewinst 

werd vanaf 2016 de vroegere vzw enerzijds omgevormd tot een binnendienst 

binnen de provinciale structuren van het departement en anderzijds tot een APB. 

 

TPA VZW heeft steeds een eigen boekhouding gevoerd die beantwoordde aan de 

vennootschapswetgeving en de nodige flexibiliteit garandeerde. Het kunnen voeren 

van een eigen boekhouding biedt het APB de mogelijkheid, binnen de spelregels 

van de beleids- en beheerscyclus, een autonome financiële bedrijfsvoering te 

kunnen blijven voeren. Deze autonome financiële bedrijfsvoering is binnen de 

voorziene organisatievormen van het provinciedecreet enkel voorzien voor extern 

verzelfstandigde agentschappen, waarbij de organisatievorm als APB de voorkeur 

geniet op een extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm, daar 

deze organisatievorm korter bij het moederhuis staat en het agentschap tot de 

publieke sector blijft behoren. 

Door het kunnen voeren van een decentrale boekhouding op maat kunnen de eigen 

inkomsten, rechtstreeks opnieuw ingezet worden in de werking en voor 

personeelskosten. Als APB in een semi-commerciële omgeving kunnen 

schommelende exploitatiegegevens over de jaargrenzen heen worden opgevangen.  

 

De context en redenen van deze overgang naar een APB zijn sindsdien onveranderd 

gebleven. 
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3. Realisatie van de doelstellingen, actieplannen en acties 

 

Het APB TPA voert het provinciale toerismebeleid uit in samenwerking met een 

reeks andere partners. In het bijzonder werd besloten om te werken met 

‘businessunits’ naargelang de product-markt-combinatie. Binnen APB TPA maken 

we daarom onderscheid tussen de regiowerkingen Kempen en Scheldeland, haar 

participatie in de provincie-grensoverschrijdende samenwerking ‘Logeren in 

Vlaanderen’ en haar andere projectwerkingen. 

 

Uit de jaarverslagen van het APB TPA blijkt dat de voorziene doelstellingen, 

actieplannen en acties, opgenomen in de beleids- en beheerscyclus, gerealiseerd 

werden. Het gaat voor het APB om volgende acties: 

 

• We verzorgen binnenlandmarketing samen met de 4 andere provinciale 

toeristische organisaties (PTO's), Logeren in Vlaanderen vzw en de VVP, door het 

verkopen van logies uit de provincie Antwerpen aan een doelpubliek van buiten de 

provincie Antwerpen. 

• We ondersteunen gemeentebesturen, intergemeentelijke toeristische 

samenwerkingen en andere toeristische organisaties in hun zoektocht naar 

ontwikkeling van producten en projecten om het toeristisch aanbod te versterken. 

• We helpen andere (intermediaire) partners in de ontwikkeling of vernieuwing van 

producten die onder hun merk passen en tegelijk onze toeristische 

bestemmingspromotie, onze toeristische merken en/of regiowerking(en) ten goede 

komen. 

• Toeristische ontwikkeling We ontwikkelen een regionaal netwerk om bezoekers 

van binnen én buiten de provincie gastvrij te ontvangen, te bedienen en wegwijs te 

maken. 

• We ontwikkelen, binnen en in functie van de toeristisch afgebakende regio's 

Kempen en Scheldeland, nieuwe toeristische producten in samenwerking met de 

toeristische sector. 

• We ondersteunen de bestemmingspromotie van de binnenlandse markt. 

• We ontwikkelen in samenwerking met verschillende partners een 'Liberation 

Route' als project. 

• We gunnen de opmaak van een nieuw strategisch plan voor onze beide regio's 

Kempen en Scheldeland. 

 

4. Financiële situatie 

 

Het betreft een positieve situatie hetgeen blijkt uit het navolgend overzicht einde 

legislatuur: 

 

Dotatiebedrag 2018 Aantal VTE Opgebouwde reserves eind 2018 

1 514 436 9,6 1 215 489,23 

 

5. Eindconclusie 

 

Eindconclusie van het in dit verslag opgenomen evaluatierapport is dat de huidige 

organisatievorm als positief wordt beoordeeld. Deze structuur heeft de werking van 

het Toerisme Provincie Antwerpen gefaciliteerd en bijgedragen tot het behalen van 

de doelstellingen en algemeen beheer. De keuze om Toerisme Provincie Antwerpen 

als een verzelfstandigd agentschap te behouden, is van belang om de met de sector 
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gemaakte strategische plannen (regio plannen Kempen en Scheldeland en 

binnenland-marketing met de 5 provincies samen) uit te voeren en binnen een 

complexe en snel evoluerende vraag- en aanbodmarkt met de nodige flexibiliteit bij 

te sturen. Zo mogelijk nog belangrijker is het feit dat er ruimte wordt gelaten om 

dit provinciale beleid in samenspraak met de sector te voeren. Het APB adviseert 

dan ook de provincieraad om Toerisme Provincie Antwerpen in zijn huidige 

organisatievorm als autonoom provinciebedrijf te behouden. 

 

De deputatie stelt aan uw provincieraad voor om het evaluatierapport goed te 

keuren. De deputatie stelt tevens voor dat de huidige organisatievorm van het APB 

ongewijzigd blijft voor de duur van deze legislatuur aangezien het rapport aantoont 

dat de huidige organisatievorm heeft bijgedragen om de provinciale taken optimaal 

te behartigen. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 5 september 2019. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 221 van het provinciedecreet; 

 

Overwegende dat het bovenstaande evaluatierapport van het APB Toerisme 

Provincie Antwerpen aantoont dat de huidige organisatievorm heeft bijgedragen om 

de provinciale taken optimaal te behartigen; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1:  

Goedgekeurd wordt het evaluatierapport over de verzelfstandiging van het 

APB Toerisme Provincie Antwerpen tijdens de afgelopen legislatuur. 

 

Artikel 2: 

De provincieraad beslist om het Toerisme Provincie Antwerpen te behouden in zijn 

huidige organisatievorm als autonoom provinciebedrijf. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

 

Nr. 3/5 van de agenda 

 

EVAP PSRN. Evaluatierapport over de verzelfstandiging van 

het EVAP Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker vzw. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Artikel 221 van het provinciedecreet bepaalt dat elk provinciaal verzelfstandigd 

agentschap in de loop van het eerste jaar na de volledige vernieuwing van de 

provincieraad een evaluatierapport opmaakt over de uitvoering van 

samenwerkingsovereenkomst. Dit rapport omvat ook een evaluatie van de 

verzelfstandiging. De provincieraad spreekt zich binnen de drie maanden uit over 

deze evaluatie. 

 



PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 

 80 

Concreet wordt, nadat de besluitvorming binnen de verzelfstandigde entiteiten werd 

afgerond, de evaluatierapporten van alle APB’s en EVAP’s voorgelegd aan de 

provincieraad in vergadering van heden (18 entiteiten). 

 

In casu wordt aan uw raad het evaluatierapport voorgelegd van het Extern 

verzelfstandigde agentschap in privaatrechtelijke vorm (EVAP) Provinciaal Sport- en 

Recreatiecentrum De Nekker vzw (PSRN). De Algemene Vergadering van het EVAP 

Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum heeft in haar vergadering van 21 mei 2019 

het evaluatierapport goedgekeurd. 

 

Het rapport bevat samengevat de volgende elementen: 

• Een situering van de huidige context en werking  

Wat doet het EVAP? 

• De keuze en redenen voor de verzelfstandiging 

Zijn die redenen van deze verzelfstandiging nog steeds aanwezig? 

Heeft de verzelfstandiging bijgedragen tot de realisatiegraad van de doelstellingen 

en actieplannen? 

• Een overzicht van de financiële situatie op het einde van de vorige 

legislatuur. 

Dit bevat een opgave van de dotatie 2018, het aantal VTE en de opgebouwde 

reserves einde 2018. 

• Een slotconclusie over de verzelfstandiging 

 

Evaluatierapport: 

 

1. Situering EVAP Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker vzw  

 

Door de zeer uitgebreide sport- en recreatie infrastructuur zijn zowat alle sporten 

mogelijk in het Provinciaal Sport- en Recreatiedomein De Nekker. Zowel binnen in 

de verschillende sportzalen als buiten op de vele sportvelden biedt het domein de 

mogelijkheid om te sporten en dit zowel met clubs, scholen, bedrijven of 

individuen. Ook op recreatievlak biedt De Nekker heel wat mogelijkheden met als 

uitschieters een zwemvijver met een 4.500 m2 afgebakende zwemzone, de 

binnenspeeltuin "Nekki", die volledig vernieuwd werd en het zwembad met 

25-meterbanen. Benevens het aanbieden van een ruim sportief en een sociaal 

recreatief aanbod ontwikkelt De Nekker ook een aantal activiteiten die zich situeren 

in het semi-commercieel circuit, zoals de exploitatie in eigen beheer van de 

binnenspeeltuin, het sporthotel, maar vooral ook van de ganse catering en horeca 

binnen het domein. De binnenspeeltuin en het binnenzwembad maken De Nekker 

minder afhankelijk van de klimatologische omstandigheden die de exploitatiecijfers 

sterk beïnvloeden.  

Het EVAP ressorteert onder het departement ‘Vrije Tijd’. 

 

2. De keuze van de verzelfstandiging 

 

De vorm van externe verzelfstandiging, waarbij werd geopteerd voor een 

vzw-structuur in een privaatrechtelijke vorm, wordt uitzonderlijk toegepast. In 

principe wordt deze organisatievorm slechts toegepast wanneer decretale of 

wettelijke verplichtingen dit opleggen en of derden structureel in het beheer van 

het agentschap moeten worden betrokken. Voor De Nekker werd destijds geopteerd 

om de provinciale VZW vanaf 1 januari 2013 als een EVAP op te richten. Gelet op 

de semi-commerciële activiteiten van De Nekker en de uitgebreide 

horecafaciliteiten, die in eigen beheer worden uitgeoefend, vereisten de financiële 
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en fiscale elementen dat de entiteit een eigen boekhouding kon voeren, wat zonder 

verzelfstandiging niet mogelijk was. Ook op het vlak van het personeelsbeleid was 

het aangewezen dat De Nekker een eigen personeelsbeleid kon blijven voeren met 

een maximale subsidiëring vanuit de hogere overheden. Een extern verzelfstandigd 

agentschap in privaatrechtelijke vorm (EVAP) is vereist om de subsidiëring van 

meerdere personeelsleden te behouden. Ook voor het betrekken van het werkveld 

blijft een EVAP de meest aangewezen organisatievorm. 

 

3. Realisatie van de doelstellingen, actieplannen en acties 

 

Het EVAP heeft tot doel een aantal beleidsuitvoerende taken van het provinciaal 

recreatiebeleid op te nemen. Dit vertaalt zich naar de volgende 

beleidsdoelstellingen en actieplannen voor De Nekker. 

 

Het ontwikkelen en promoten van een laagdrempelig, kwaliteitsvol en bovenlokaal 

vrijetijdsaanbod. Actieplan: Het opmaken van structuurvisies en beheerplannen.  

Acties hierbij zijn dan: 

Het ontwikkelen van een masterplan voor de toekomstige vernieuwing van het 

Sport- en recreatiecentrum De Nekker 

De realisatie van de vernieuwing van de speeltuinen 

Een aantal behaalde kwaliteitslabels in 2018 (Groene Sleutel, ISO14001 en 

erkenning Jeugdverblijven). 

 

Het ontwikkelen en promoten van een laagdrempelig, kwaliteitsvol en bovenlokaal 

vrijetijdsaanbod. Actieplan: Het realiseren van een publieksgericht vrijetijdsaanbod 

Dit leidde tot volgende te realiseren acties: 

Het EVAP biedt een hedendaags, attractief en toegankelijk recreatief en sportief 

aanbod en infrastructuur aan in de Nekker.  

De Nekker realiseert een verhoging van de bezettingsgraad “verblijf”. 

De verhoging van het aantal bezoekers/gebruikers van het domein. 

 

Behoudens de actie ‘realisatie van vernieuwde speeltuinen’, zijn alle acties behaald. 

 

4. Financiële situatie 

 

Het betreft een positieve situatie hetgeen blijkt uit het navolgend overzicht einde 

legislatuur: 

 

Dotatiebedrag 2018 Aantal VTE Opgebouwde reserves eind 2018 

2 902 216 82,5 237 202,17 

 

5. Eindconclusie 

 

Eindconclusie van het ingediend evaluatierapport is dat de huidige organisatievorm 

als positief wordt beoordeeld. Hij is te behouden omdat deze structuur heeft 

bijgedragen tot het behalen van de doelstellingen en algemeen beheer. Hiervoor is 

een flexibele financiële werking nodig met een eigen boekhouding in betrokkenheid 

met het werkveld. Het APB adviseert dan ook de provincieraad om het Provinciaal 

Sport- en Recreatiecentrum De Nekker vzw in zijn huidige organisatievorm als 

extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm te behouden. 
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De deputatie stelt aan uw provincieraad voor om het evaluatierapport goed te 

keuren. De deputatie stelt tevens voor dat de huidige organisatievorm van het 

EVAP ongewijzigd blijft voor de duur van deze legislatuur aangezien het rapport 

aantoont dat de huidige organisatievorm heeft bijgedragen om de provinciale taken 

optimaal te behartigen. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 5 september 2019. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 221 van het provinciedecreet; 

 

Overwegende dat het bovenstaande evaluatierapport van het extern 

verzelfstandigd agentschap EVAP Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker 

vzw aantoont dat de huidige organisatievorm heeft bijgedragen om de provinciale 

taken optimaal te behartigen; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt het evaluatierapport over de verzelfstandiging van het EVAP 

Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker vzw tijdens de afgelopen 

legislatuur.  

 

Artikel 2: 

De provincieraad beslist om het Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker 

vzw te behouden in zijn huidige organisatievorm als extern verzelfstandigd 

agentschap in privaatrechtelijke vorm. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

 

Nr. 3/6 van de agenda 

 

EVAP AK. Evaluatierapport over de verzelfstandiging 

van het EVAP Arboretum Kalmthout vzw. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Artikel 221 van het provinciedecreet bepaalt dat elk provinciaal verzelfstandigd 

agentschap in de loop van het eerste jaar na de volledige vernieuwing van de 

provincieraad een evaluatierapport opmaakt over de uitvoering van 

samenwerkingsovereenkomst. Dit rapport omvat ook een evaluatie van de 

verzelfstandiging. De provincieraad spreekt zich binnen de drie maanden uit over 

deze evaluatie. 

 

Concreet wordt, nadat de besluitvorming binnen de verzelfstandigde entiteiten werd 

afgerond, de evaluatierapporten van alle APB’s en EVAP’s voorgelegd aan de 

provincieraad in vergadering van heden (18 entiteiten). 
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In casu wordt aan uw raad het evaluatierapport van het EVAP Arboretum Kalmthout 

vzw voorgelegd. De Algemene Vergadering van het EVAP heeft in haar vergadering 

van 21 mei 2019 het evaluatierapport goedgekeurd. 

 

Het rapport bevat samengevat de volgende elementen: 

• Een situering van de huidige context en werking  

Wat doet het EVAP? 

• De keuze en redenen voor de verzelfstandiging 

Zijn die redenen van deze verzelfstandiging nog steeds aanwezig? 

Heeft de verzelfstandiging bijgedragen tot de realisatiegraad van de doelstellingen 

en actieplannen? 

• Een overzicht van de financiële situatie op het einde van de vorige 

legislatuur. 

Dit bevat een opgave van de dotatie 2018, het aantal VTE en de opgebouwde 

reserves einde 2018. 

• Een slotconclusie over de verzelfstandiging 

 

Evaluatierapport: 

 

1. Situering EVAP Arboretum Kalmthout vzw  

 

Arboretum Kalmthout is een 12,5 ha groot groendomein gelegen in Kalmthout, in 

het noorden van de provincie Antwerpen. Deze bomen- en plantentuin heeft een 

collectie van meer dan 7.000 plantensoorten uit de hele wereld. 

 

Arboretum Kalmthout is ontstaan als privé-initiatief. In 1978 werd een vzw met 

dezelfde naam opgericht die instond voor de openstelling voor bezoekers en de 

exploitatie van het domein. In 1986 verwierf de provincie Antwerpen het domein, 

de openstelling en de exploitatie bleven in handen van de bestaande vzw.  

 

Ingevolge het Provinciedecreet werd de vzw Arboretum Kalmthout op 1 januari 

2013 omgevormd tot het EVAP Arboretum Kalmthout vzw. 

 

Het EVAP ressorteert onder het departement Vrije Tijd. 

 

2. De keuze van de verzelfstandiging 

 

Het provinciedecreet bepaalt dat, wanneer een rechtspersoon aan één van 

onderstaande voorwaarden voldoet, deze rechtspersoon een organisatie is belast 

met taken van provinciaal belang:  

- een of meer van zijn organen bestaan voor meer dan de helft uit 

provincieraadsleden of leden van de deputatie van de provincie in kwestie of de 

leden van de organen worden voor meer dan de helft aangewezen of voorgedragen 

door die personen;  

- de provincie of haar vertegenwoordigers beschikken over de meerderheid 

van de stemrechten in een of meer van zijn organen;  

- zijn financiële middelen vallen voor meer dan de helft ten laste van het 

provinciebudget.  

Aangezien de financiële middelen van de vzw voor meer dan de helft afhankelijk 

was van de provincie Antwerpen was vanaf 2013 een omvorming tot een 

organisatievorm zoals voorzien in het provinciedecreet noodzakelijk. 
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Bovendien neemt de vzw beleidsuitvoerende taken van het provinciale groenbeleid 

op:  

- het versterken van de provinciale identiteit van de provinciale groendomeinen, 

rekening houdend met het regionale profiel en de lokale fysieke potenties en 

mogelijke samenwerkingsverbanden;  

- het verhogen van een gevarieerd en complementair aanbod aan provinciale 

groendomeinen ten behoeve van meer mogelijkheden tot natuurrecreatie, rekening 

houdend met doelgroepen, regionale indeling en de mate van recreatiedruk;  

- het verbeteren van de kwaliteit van het beheer van het levend erfgoed 

enerzijds ter bescherming en verdere uitbreiding van dit erfgoed en anderzijds om 

de uitstraling van de provinciale groendomeinen verder te versterken.  

 

Arboretum Kalmthout vzw heeft om zijn activiteiten te bekostigen allerlei 

semi-commerciële activiteiten ontwikkeld zoals een cadeau- & boekenshop, een 

cafetaria en een plantencentrum. Om deze activiteiten maximaal te kunnen 

ondersteunen en de inkomsten maximaal te kunnen benutten, is gekozen voor een 

organisatievorm die hier het beste bij aansluit. Het voeren van een eigen 

boekhouding is daarbij vereist.  

Bovendien biedt deze verzelfstandiging ook de mogelijkheid/wens om de bestaande 

(belangeloze) deskundigheid verder te betrekken bij de werking van het arboretum.  

 

Op basis van voormelde redenen viel de keuze als organisatiestructuur op een 

extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm (EVAP).  

 

3. Realisatie van de doelstellingen, actieplannen en acties 

 

Het EVAP heeft tijdens de afgelopen legislatuur de gestelde doelstellingen 

verwezenlijkt en haar acties gerealiseerd. Het gaat dan over de volgende 

actieplannen en acties:  

 

Actieplan: We ontwikkelen waar gewenst en relevant, commerciële faciliterende 

activiteiten zoals het verkopen en verhuren van goederen, diensten en 

infrastructuur ter (financiële) ondersteuning van de verdere kwaliteitsvolle uitbouw 

van onze provinciale domeinen en producten/diensten.  

 

Actieplan: Het provinciale vrijetijdsaanbod omvat een belangrijk aandeel educatie 

en beleving, waarvan natuureducatie en natuur- en erfgoedbeleving uitgesproken 

voorbeelden zijn. We willen daarmee binnen het kader van levenslang leren, 

duurzame attitudes en competenties ontwikkelen bij elke burger.  

 

Actieplan: In een context van schaarse ruimte nemen we onze verantwoordelijkheid 

op wat betreft de toenemende nood aan omgevingsrecreatie en toegankelijke 

groene ruimte. Als bovenlokaal bestuur zetten we daarom in op ons eigen aanbod 

via de provinciale recreatie- en groendomeinen en op het stimuleren van derden tot 

gelijkaardige initiatieven, maar gaan we ook resoluut voor het beschermen, 

behouden, ontsluiten en toegankelijk maken van het landschappelijk, natuurlijk en 

levend erfgoed.  

 

Actieplan: We werken publieksgericht waarbij we een recreatief en toeristisch 

vrijetijdsaanbod realiseren, zowel in eigen beheer als door het stimuleren en 

ondersteunen van derden.  
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Actie: Infrastructuur Arboretum. We verbeteren, (her)inrichten en houden de 

infrastructuur van het provinciaal groendomein Arboretum Kalmthout in stand.  

Actie: We richten een cafetaria met terras in, een cadeau- en boekenshop en een 

plantencentrum en zorgen voor een aanbod van verhuurbare ruimtes, met focus op 

een totaalbeleving, ook in het onthaalcentrum van het domein.  

Actie: We werken een jaarlijks aanbod en programma uit voor de bezoekers van 

Arboretum  

Kalmthout. Voor het publiek openstellen van het provinciaal groendomein 

Arboretum Kalmthout. Inrichting van een jaarlijks programma van cursussen, 

workshops, lezingen en andere educatief-/wetenschappelijke activiteiten rondom 

botanie en horticultuur in de breedst mogelijk zin. Daarnaast ook de inrichting van 

een jaarlijks programma van artistieke tentoonstellingen, culturele activiteiten en 

evenementen.  

Actie collectie: We beheren en versterken de unieke plantencollectie.  

 

4. Financiële situatie 

 

Het betreft een positieve situatie hetgeen blijkt uit het navolgend overzicht einde 

legislatuur: 

 

Dotatiebedrag 2018 Aantal VTE Opgebouwde reserves eind 2018 

380 724 14,4 819 356,42 

 

5. Eindconclusie 

 

Eindconclusie van het ingediend evaluatierapport is dat de huidige organisatievorm 

als positief wordt beoordeeld. Deze structuur is te behouden omdat het heeft 

bijgedragen tot het behalen van de doelstellingen en algemeen beheer. De redenen 

die destijds aan de basis lagen van de keuze voor deze organisatiestructuur blijven 

nog steeds relevant zoals voldoende flexibiliteit om activiteiten te kunnen 

organiseren in een semi-commerciële omgeving, de mogelijkheden voor 

samenwerking met andere partners, het bekomen van subsidies, het betrekken van 

belangloze deskundigen, de reservevorming en het plannen van investeringen. Het 

EVAP adviseert dan ook de provincieraad om het EVAP Arboretum Kalmthout vzw in 

zijn huidige organisatievorm als extern verzelfstandig agentschap in 

privaatrechtelijke vorm te behouden.  

 

De deputatie stelt aan uw provincieraad voor om het evaluatierapport goed te 

keuren. De deputatie stelt tevens voor dat de huidige organisatievorm van het 

EVAP ongewijzigd blijft voor de duur van deze legislatuur aangezien het rapport 

aantoont dat de huidige organisatievorm heeft bijgedragen om de provinciale taken 

optimaal te behartigen. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 5 september 2019. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 221 van het provinciedecreet; 

 

Overwegende dat het bovenstaande evaluatierapport van het extern 

verzelfstandigd agentschap EVAP Arboretum Kalmthout vzw aantoont dat de 
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huidige organisatievorm heeft bijgedragen om de provinciale taken optimaal te 

behartigen; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt het evaluatierapport over de verzelfstandiging van het EVAP 

Arboretum Kalmthout vzw tijdens de afgelopen legislatuur.  

 

Artikel 2: 

De provincieraad beslist om het Arboretum Kalmthout vzw te behouden in zijn 

huidige organisatievorm als extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke 

vorm. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

 

Nr. 3/7 van de agenda 

 

APB CVST. Evaluatierapport over de verzelfstandiging 

van het APB Campus Vesta. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Artikel 221 van het provinciedecreet bepaalt dat elk provinciaal verzelfstandigd 

agentschap in de loop van het eerste jaar na de volledige vernieuwing van de 

provincieraad een evaluatierapport opmaakt over de uitvoering van 

samenwerkingsovereenkomst. Dit rapport omvat ook een evaluatie van de 

verzelfstandiging. De provincieraad spreekt zich binnen de drie maanden uit over 

deze evaluatie. 

 

Concreet wordt, nadat de besluitvorming binnen de verzelfstandigde entiteiten werd 

afgerond, de evaluatierapporten van alle APB’s en EVAP’s voorgelegd aan de 

provincieraad in vergadering van heden (18 entiteiten). 

 

In casu wordt aan uw raad het evaluatierapport voorgelegd van het Autonoom 

Provinciebedrijf Campus Vesta. De Raad van Bestuur van het APB Provinciaal 

Vormingscentrum heeft in haar zitting van 26 juni 2019 het evaluatierapport 

goedgekeurd. 

 

Het rapport bevat samengevat de volgende elementen: 

• Een situering van de huidige context en werking  

Wat doet het APB? 

• De keuze en redenen voor de verzelfstandiging 

Zijn die redenen van deze verzelfstandiging nog steeds aanwezig? 

Heeft de verzelfstandiging bijgedragen tot de realisatiegraad van de doelstellingen 

en actieplannen? 

• Een overzicht van de financiële situatie op het einde van de vorige legislatuur. 

Dit bevat een opgave van de dotatie 2018, het aantal VTE en de opgebouwde 

reserves einde 2018. 

• Een slotconclusie over de verzelfstandiging 
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Evaluatierapport: 

 

1. Situering APB Campus Vesta 

 

Sedert zijn oprichting als APB in 2010 staat Campus Vesta in voor de organisatie 

van opleidingen die bijdragen tot een optimale hulpverlening en het verhogen van 

de veiligheid in de provincie Antwerpen. De drie prioritaire doelgroepen zijn politie, 

brandweer en dringende medische hulpverleners. 

 

Het APB Campus Vesta ressorteert onder het departement Ontwikkeling en 

Educatie. 

 

2. De keuze van de verzelfstandiging 

 

Overwegende dat een intern verzelfstandigd agentschap (IVA-structuur) op 

financieel vlak niet dezelfde voordelen bood dan een autonoom provinciebedrijf 

(APB) besliste de provincieraad van Antwerpen destijds in 2009 om vanaf 1 januari 

2010 een autonoom provinciebedrijf Campus Vesta op te richten. 

Voor de werking van Campus Vesta was het onontbeerlijk om te kunnen beschikken 

over reserves die kunnen aangewend worden voor duurzame investeringen, 

gespreid over meerdere boekjaren. Daarnaast kan men als APB rechtstreeks 

overeenkomsten en participaties afsluiten met andere organisaties en strategische 

partnerschappen aangaan.  

Meer flexibiliteit inzake het voeren van een eigen boekhouding en een autonome 

financiële bedrijfsvoering was evenmin mogelijk als IVA. De organisatievorm APB 

bood deze mogelijkheid wel en genoot de voorkeur van het bestuur omdat deze 

organisatievorm kort bij het moederhuis staat en een APB tot de publieke sector 

blijft behoren. 

Door het kunnen voeren van een decentrale boekhouding op maat kunnen de eigen 

inkomsten rechtstreeks opnieuw ingezet worden in de werking en voor 

personeelskosten. Wisselende exploitatiegegevens kunnen als APB over de 

jaargrenzen heen opgevangen worden. Het APB kan immers de opgebouwde 

reserves rechtstreeks aanwenden voor exploitatiedoeleinden. 

 

3. Realisatie van de doelstellingen, actieplannen en acties 

 

Het APB engageert zich om acties op te zetten om provinciale doelstellingen en 

actieplannen te realiseren. 

 

De strategische doelstellingen wordt als volgt geformuleerd: 

Ter bevordering van de veiligheid in de provincie bieden we voldoende en 

kwaliteitsvolle opleidingen aan. Die zijn gericht op zowel vrijwillige als professionele 

betrokkenheid bij civiele veiligheid, bij politionele veiligheid en bij welzijn en milieu 

op het werk en arbeidsveiligheid. 

Ter bevordering van de veiligheid van alle inwoners van de provincie bieden we 

voor het brede publiek voldoende en kwaliteitsvolle opleidingen en informatieve en 

sensibiliserende initiatieven aan. 

 

Dit vertaalt zich in de volgende realisaties voor de basisopleidingen: Campus Vesta 

verzorgt basisopleidingen voor brandweer, ambulanciers en politie. Campus Vesta 

slaagt erin om een voldoende ruim aanbod te organiseren om enerzijds de 

behoeften te dekken binnen de provincie en anderzijds te voldoen aan de 
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opleidingsvraag die gesteld wordt door de FOD binnenlandse zaken (brandweer & 

politie) en FOD volksgezondheid (ambulanciers). 

Campus Vesta heeft haar aanbod zo georganiseerd dat zowel vrijwillige als 

professionele betrokkenen er kunnen opgeleid worden. Dit betekent wel dat op de 

campus 6 op 7 dagen opleiding wordt georganiseerd en dit van 8 uur tot 22 uur.  

Alleen voor de opleiding inspecteur van politie worden er te weinig studenten 

opgeleid in verhouding tot de behoeften van de provincie. Echter, de selectie en 

rekrutering van aspirant-inspecteurs gebeurt niet door de school. Het APB is 

hiervoor afhankelijk van de federale politie en van politiezones die instappen in het 

systeem van rechtstreekse rekrutering. 

Wat de voortgezette opleidingen/ specialisatie opleidingen betreft: In samenspraak 

met de opleidingsraden voor brandweer, DGH en politie wordt een aanbod 

ontwikkeld voor mensen die al actief zijn in het werkveld. Diezelfde opleidingsraden 

waken ook over de kwaliteit van de aangeboden opleidingen en trainingen.  

Wat de postgraduaten betreft: In samenwerking met de universiteit Antwerpen 

ontwikkelde Campus Vesta het postgraduaat “adviseur gevaarlijke stoffen” en 

“rampenmanagement”. Deze opleidingen worden jaarlijks aangeboden. 

Daarnaast wordt in samenwerking met de universiteit Hasselt de opleiding OFF3 

georganiseerd voor het officierenkader van brandweer. 

Opleidingen voor derden: Brandweer, ambulanciers en in mindere mate de 

politieafdeling, organiseren opleidingen voor derden. Enerzijds volgen nogal wat 

bedrijven opleidingen (bedrijfsbrandweerploegen, nijverheidshelper, …), anderzijds 

zijn er opleidingen die open staan voor het grote publiek (kleine blusmiddelen, 

AED,…). 

 

4. Financiële situatie 

 

Het betreft een positieve situatie hetgeen blijkt uit het navolgend overzicht einde 

legislatuur: 

 

Dotatiebedrag 2018 Aantal VTE Opgebouwde reserves eind 2018 

1 081 828 76,2 6 994 327,44 

 

5. Eindconclusie 

 

Eindconclusie van het ingediend rapport is dat de huidige organisatievorm als 

positief wordt beoordeeld. De redenen voor de verzelfstandiging zijn nog steeds 

aanwezig. Deze structuur is dan ook te behouden omdat het heeft bijgedragen tot 

het behalen van de doelstellingen en algemeen beheer. Het APB adviseert dan ook 

de provincieraad om Campus Vesta in zijn huidige organisatievorm als autonoom 

provinciebedrijf te behouden. 

 

De deputatie stelt aan uw provincieraad voor om het evaluatierapport goed te 

keuren. De deputatie stelt tevens voor dat de huidige organisatievorm van het APB 

ongewijzigd blijft voor de duur van deze legislatuur aangezien het rapport aantoont 

dat de huidige organisatievorm heeft bijgedragen om de provinciale taken optimaal 

te behartigen. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 5 september 2019. 
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De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 221 van het provinciedecreet; 

 

Overwegende dat het bovenstaande evaluatierapport van het APB Campus Vesta 

aantoont dat de huidige organisatievorm heeft bijgedragen om de provinciale taken 

optimaal te behouden; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt het evaluatierapport over de verzelfstandiging van het 

APB Campus Vesta tijdens de afgelopen legislatuur. 

 

Artikel 2: 

De provincieraad beslist om Campus Vesta te behouden in zijn huidige 

organisatievorm als autonoom provinciebedrijf. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

 

Nr. 3/8 van de agenda 

 

APB PIH. Evaluatierapport over de verzelfstandiging 

van het APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Artikel 221 van het provinciedecreet bepaalt dat elk provinciaal verzelfstandigd 

agentschap in de loop van het eerste jaar na de volledige vernieuwing van de 

provincieraad een evaluatierapport opmaakt over de uitvoering van 

samenwerkingsovereenkomst. Dit rapport omvat ook een evaluatie van de 

verzelfstandiging. De provincieraad spreekt zich binnen de drie maanden uit over 

deze evaluatie. 

 

Concreet wordt, nadat de besluitvorming binnen de verzelfstandigde entiteiten werd 

afgerond, de evaluatierapporten van alle APB’s en EVAP’s voorgelegd aan de 

provincieraad in vergadering van heden (18 entiteiten). 

 

In casu wordt aan uw raad het evaluatierapport voorgelegd van het APB Provinciaal 

Instituut voor Hygiëne. De Raad van Bestuur van het APB Provinciaal Instituut voor 

Hygiëne heeft in haar zitting van 27 juni 2019 het evaluatierapport goedgekeurd. 

 

Concreet wordt aan uw raad het evaluatierapport voorgelegd van het Autonoom 

Provinciebedrijf Provinciaal Instituut voor Hygiëne. 

 

Het rapport bevat samengevat de volgende elementen: 

• Een situering van de huidige context en werking  

Wat doet het APB? 

• De keuze en redenen voor de verzelfstandiging 

Zijn die redenen van deze verzelfstandiging nog steeds aanwezig? 
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Heeft de verzelfstandiging bijgedragen tot de realisatiegraad van de doelstellingen 

en actieplannen? 

• Een overzicht van de financiële situatie op het einde van de vorige 

legislatuur. 

Dit bevat een opgave van de dotatie 2018, het aantal VTE en de opgebouwde 

reserves einde 2018. 

• Een slotconclusie over de verzelfstandiging. 

 

Evaluatierapport: 

 

1. Situering APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne 

 

Het Provinciaal Instituut voor Hygiëne, ontstaan bij het beging van de vorige eeuw, 

focust zich sedert de jaren ’90 op milieu, natuur, labo, basisgezondheidszorg en 

epidemiologie met ondersteuning van de lokale overheid. Hedendaags vertaalt zich 

dat in volgende missie: 

het bevorderen van de volksgezondheid en een kwalitatieve leefomgeving op een 

duurzame wijze, via de onderbouwing van het provinciaal beleid, de ondersteuning 

van het gemeentelijk beleid en de samenwerking met gewestelijke instanties. 

Om die missie te concretiseren beschikt het PIH over de inhoudelijke diensten 

milieu en gezondheid. Het laboratorium is de spil van de technische ondersteuning. 

Het focust op milieuonderzoek; vooral op het onderzoek van water en bodem. 

Naar structuur toe werd het PIH in 2003 verzelfstandigt als gewoon 

provinciebedrijf. Vanaf 2014 werd ingevolge het Provinciedecreet, het gewoon 

provinciebedrijf PIH omgevormd tot een APB. 

 

Het APB ressorteert onder het departement Leefmilieu. 

 

2. De keuze van de verzelfstandiging 

 

Het gewoon provinciebedrijf PIH werd in 2014 omgevormd tot een autonoom 

provinciebedrijf (APB). De overwegingen, die deze keuze bepaalden en die ook van 

toepassing zijn voor de andere gewone provinciebedrijven, zijn de volgenden: 

- mogelijkheid tot het voeren van een decentrale boekhouding op maat; 

- mogelijkheid om eigen inkomsten rechtstreeks te kunnen koppelen aan 

exploitatie-beslissingen; 

-mogelijkheid om met schommelende exploitatiegegevens over de jaargrenzen 

heen om te gaan; 

- niet-onderworpen aan de autofinancieringsmarge (in tegenstelling tot de provincie 

kunnen opgebouwde reserves zowel voor investeringskosten als voor 

exploitatiekosten worden aangewend). 

 

De redenen voor verzelfstandiging van het PIH tot APB blijven vandaag nog steeds 

aanwezig. 

 

3. Realisatie van de doelstellingen, actieplannen en acties 

 

Er werd tijdens deze legislatuur heel wat gerealiseerd in het kader van de 

vooropgestelde beleidsdoelstellingen en actieplannen. 

 

Beleidsdoelstelling - Versterken milieubeleid doelgroepen en educatie 
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We voeren een duurzaam milieubeleid via een gericht subsidiebeleid, een 

versterking van het doelgroepenbeleid, met als belangrijkste doelgroep de 

gemeenten en het aanbieden van kwalitatieve milieueducatie. 

Actieplan - Kenniscentrum milieu en gezondheid  

We bouwen een provinciaal en interprovinciaal kenniscentrum uit, gebaseerd op 

labo-onderzoek en een team van milieu-gezondheidsdeskundigen ter ondersteuning 

van het milieubeleid. We bundelen onze expertise met inbegrip van labo-

analysecapaciteit, zowel binnen onze eigen provincie als binnen Vlaanderen en 

stellen deze ter beschikking van het eigen bestuur en andere besturen, ter 

versterking van het leefmilieubeleid. 

Dit actieplan omvat acties op vlak van deskundigheid labo-analyse, bodem, water, 

staalname, geluid, handhaving van de milieuwetgeving en milieu & gezondheid. 

 

Beleidsdoelstelling - Welzijn en gezondheid  

De provincie wil de levenskwaliteit en gezondheid van inwoners van de provincie 

Antwerpen bevorderen, met bijzondere aandacht voor maatschappelijk kwetsbare 

doelgroepen. Wij zijn hiervoor - binnen het Vlaams wetgevend kader - de 

vanzelfsprekende partner van welzijnsorganisaties en lokale besturen voor 

bovenlokale noden en uitdagingen. 

Actieplan – Gezondheid  

We ondersteunen de preventie met het oog op de gezondheid van onze meest 

kwetsbare burgers. 

Dit actieplan omvat acties op vlak van opvolging grootkeukenhygiëne, preventie 

van aangeboren afwijkingen en vaccinatie van moeilijk te bereiken groepen. 

 

Het PIH is erin geslaagd de acties binnen de gekozen actieplannen succesvol uit te 

voeren met het oog op het bereiken van de voormelde beleidsdoelstellingen op vlak 

van milieu en gezondheid.  

De periode 2014-2018 was succesvol voor het PIH met:  

- Het ter beschikking stellen van de expertise op vlak van milieu en gezondheid 

aan zowel de eigen, de lokale als de Vlaamse, federale en Europese overheid. Het 

uitvoeren van grote opdrachten in het labo met als resultaat de verwerking van een 

groot aantal stalen.  

- Participatie in een aantal belangrijke Vlaamse programma’s voor milieu en 

gezondheid: zowel in het steunpunt milieu en gezondheid voor het departement 

omgeving, als in de partnerorganisatie voor milieu en gezondheid voor het 

Agentschap Zorg en Gezondheid. En participatie in de 3xG studie in de gemeenten 

Mol, Retie en Dessel. Daarnaast ook uitvoering van een aantal kortere onderzoeken 

op vlak van milieu en gezondheid ter ondersteuning van gemeenten, Vlaanderen, 

België en Europa. 

- Uitvoeren in opdracht van OVAM van een inventarisatie van verontreinigende 

sites in de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant. 

- Opstarten en verlengen van het vaccinatieprogramma voor 

ondergevaccineerde groepen in opdracht van Vlaanderen (Agentschap Zorg en 

Gezondheid). 

- Uitbreiding van het aanbod van geluidsonderzoek met een tweede erkenning 

geluidsdeskundige en ondersteuning handhaving naar o.a. gemeenten en 

politiezones met uitbreiding van het team handhaving. 

- In de afgelopen 5 jaar deden alle gemeenten van de provincie een beroep op 

het PIH voor één of andere vorm van ondersteuning: labo-analyses, deskundigheid 

op vlak van water, bodem, geluid, de milieuwetgeving, milieu en gezondheid of de 

opmaak van een broeikasgasinventaris in het kader van klimaatbeleid. 

 



PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 

 92 

Op grond van de toegekende dotaties en de personeelsinzet kan gesteld worden dat 

met quasi ongewijzigde financiële middelen, toegekend in het meerjarenplan, en 

zonder toename van het aantal medewerkers, de toevertrouwde provinciale 

beleidsacties succesvol werden uitgevoerd en de doelstellingen op vlak van milieu 

en gezondheid gerealiseerd. De expertise werd verder uitgebouwd en het 

instrumentenpark vernieuwd en gemoderniseerd. 

 

4. Financiële situatie 

 

Het betreft een positieve situatie hetgeen blijkt uit het navolgend overzicht einde 

legislatuur: 

 

Dotatiebedrag 2018 Aantal VTE Opgebouwde reserves eind 2018 

6 777 742 102,9 3 093 230,93 

 

5. Eindconclusie 

 

Eindconclusie van het in dit verslag opgenomen evaluatieverslag is dat voor het 

APB PIH de huidige organisatievorm als positief kan worden beoordeeld. Hij biedt 

enerzijds de financiële flexibiliteit, nodig om vlot in te kunnen gaan op opdrachten; 

anderzijds blijft ze als organisatiestructuur dicht bij het moederbestuur, met 

vergelijkbare rechten en plichten, waarbij het PIH kan gebruik maken van de 

full service van departementen als logistiek, IT, MCO en nauw kan aansluiten bij 

het eigen departement leefmilieu. De gekozen organisatievorm wordt als een 

meerwaarde beoordeeld. Het APB adviseert dan ook de provincieraad om het 

Instituut voor Hygiëne in zijn huidige organisatievorm als autonoom provinciebedrijf 

te behouden. 

 

De deputatie stelt aan uw provincieraad voor om het evaluatierapport goed te 

keuren. De deputatie stelt tevens voor dat de huidige organisatievorm van het APB 

ongewijzigd blijft voor de duur van deze legislatuur aangezien het rapport aantoont 

dat de huidige organisatievorm heeft bijgedragen om de provinciale taken optimaal 

te behartigen. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 5 september 2019. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 221 van het provinciedecreet; 

 

Overwegende dat het bovenstaande evaluatierapport van het Autonoom 

Provinciebedrijf Provinciaal Instituut voor Hygiëne aantoont dat de huidige 

organisatievorm heeft bijgedragen om de provinciale taken optimaal te behartigen; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt het evaluatierapport over de verzelfstandiging van het 

APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne tijdens de afgelopen legislatuur. 
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Artikel 2: 

De provincieraad beslist om het Provinciaal Instituut voor Hygiëne te behouden in 

zijn huidige organisatievorm als autonoom provinciebedrijf. 

 

 

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

3/2 tot en met 3/8. 
 

De stemming kan starten. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

36 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

35 leden hebben ja gestemd; 

 1 lid heeft zich onthouden. 
 

De agendapunten 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7 en 3/8 worden samen ter stemming 

voorgelegd. Ze worden goedgekeurd met 35 stemmen ja, bij 1 onthouding. 
 

 

Nr. 3/9 van de agenda 

 

Budget 2019. Machtigingskrediet 0390/64900000. 

Toegestane subsidies. Subsidie ter ondersteuning van 

de werking van vogelopvangcentra in de provincie Antwerpen. 

Aanwending krediet. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Dit besluit geeft uitvoering aan: 

PBDS Toepassen van een zuinig ruimtegebruik om tot een duurzame ruimte te 

komen 

AP 2019140124 - AP Verder uitbouwen van het kenniscentrum Biodiversiteit, 

Landschap en Ecosysteemdiensten 

A 2019140375 - A We inventariseren en ontsluiten kennis over biodiversiteit, 

ecosysteemdiensten en landschap ter ondersteuning van het provinciale en 

gemeentelijke beleid 

R 2019160866 – R Subsidie ter ondersteuning van de werking van 

vogelopvangcentra in de provincie Antwerpen 

 

Met dit verslag worden twee subsidies voor een bedrag van 10.000 EUR voor het 

werkjaar 2019 ter goedkeuring voorgelegd onder budgetsleutel ‘Subsidie ter 

ondersteuning van de werking van vogelopvangcentra in de provincie Antwerpen 

(V) / Overige milieubescherming’: budgetsleutel 0390/64900000 (raming 

2019160866). 

 

5.000 EUR aan Vlaams opvangcentrum voor vogels en wilde dieren 

Neteland en  

5.000 EUR aan Vlaams opvangcentrum voor vogels en wilde dieren 

Brasschaat-Kapellen 

 

Het Vlaams opvangcentrum voor vogels en wilde dieren Neteland (VOC Neteland) 

en het Vlaams opvangcentrum voor vogels en wilde dieren Brasschaat-Kapellen 

(VOC Brasschaat-Kapellen) maken deel uit van tien opvangcentra in Vlaanderen die 



PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 

 94 

samenwerken en allen worden gecoördineerd en gemonitord door 

Vogelbescherming Vlaanderen. 

 

De centra beschikken over de nodige officiële vergunningen om beschermde vogels 

en andere wilde dieren ter verzorging onder zich te houden. Tot de verzorgde 

dieren en vogels behoren meerdere beschermde en soms provinciale prioritaire 

soorten. 

Beide VOC’s hebben een educatieve werking naar o.a. scholen en sensibiliseren 

bezoekers inzake behoud en verbetering van een geschikte leefomgeving voor in 

het wild levende vogels en wilde dieren. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 5 september 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 ter ondersteuning van de werking van 

vogelopvangcentra in de provincie Antwerpen'. 

 

Budgetsleutel 0390/64900000 (Raming 2019160866) - 'Subsidie ter ondersteuning 

van de werking van vogelopvangcentra in de provincie Antwerpen'. 

 

 

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. 

36 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

36 leden hebben ja gestemd. 
 

Goedgekeurd met 36 stemmen ja. 
 

 

Nr. 3/10 van de agenda 

 

Personeel. Verlenging contract loonverwerking Cipal. 

Migratie / uitbouw nieuw loonplatform. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

De provincie Antwerpen heeft voor haar loonverwerking een contract met Cipal 

afgesloten. Op 31.12.2017 verliep het laatste contract zodat eind 2017 nieuwe 

onderhandelingen werden aangevat voor de verlenging van dit contract en de 

migratie naar een nieuw nog te creëren loonplatform. Deze opdracht was een in 

house opdracht en werd in annex 13 bij het toenmalige contract voor 
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loonverwerking van Cipal toegevoegd en door de deputatie op 7 december 2017 

aan Cipal toegewezen. 

 

Vermits dit een in house opdracht was, moesten de regels van de 

overheidsopdrachtenwet niet gevolgd worden. Vermits deze verlenging met 4 jaar 

meer dan 500.000 EUR exclusief BTW bedraagt, had echter uw raad met deze 

verlenging + beslissing tot migratie naar een nieuw loonplatform moeten 

instemmen in plaats van deputatie. 

 

Bijgevolg wordt heden annex 13 bij het contract van Cipal ter regularisatie aan uw 

raad voorgelegd. 

 

De opdracht bestond uit enerzijds de verlenging van het contract van de 

loonverwerking voor de periode 1.1.2018 tot 31.12. 2021. Dit voor een kostprijs 

van +- 325.000 EUR / 350.000 EUR per jaar vanaf de voltooiing van de migratie 

naar het nieuwe loonplatform. 

 

Anderzijds zou Cipal een nieuw loonplatform ontwikkelen waarbij de provincie voor 

200.000 EUR participeerde voor de ontwikkelingen specifiek bedoeld voor het 

provinciebestuur en waarbij de ontwikkelingen die eveneens voor de andere klanten 

van Cipal nuttig waren, door Cipal betaald zouden worden. 

 

In het deputatiebesluit van 7 december 2017 werd de goedkeuring gegeven voor 

het uitwerken van functionaliteiten die specifiek nodig zijn voor de provincie 

Antwerpen. Deze functionaliteiten hebben te maken met de complexiteit en grootte 

van de provincie als bestuur t.o.v. gemeentebesturen. Dit bevat:  

- De introductie van het “cluster” principe waarbij alle verschillende juridische 

entiteiten (APB’s, EVAP’s, …) die ressorteren onder Provincie Antwerpen 

centraal kunnen beheerd en geconsulteerd worden. Voor Provincie 

Antwerpen wordt een uitbreiding voorzien op de standaardcluster 

(Gemeente, OCMW, AGB). Daarbij wordt de mogelijkheid voorzien om een 

ongelimiteerd aantal rechtspersonen toe te voegen. Daarenboven wordt 

voorzien dat de cluster dynamisch kan uitgebreid (bijkomende 

rechtspersonen) of ingeperkt (verwijderen van rechtspersonen) worden; 

- De mogelijkheid tot het registreren van specifieke informatie in de 

personeelsdatabase om de huidige informatiedoorstroom binnen de 

Provincie Antwerpen te kunnen behouden (extra velden); 

- De mogelijkheid tot het registreren van niet-personeelsleden en de eraan 

verbonden specifieke informatie in de database; 

- Uitbreiding van de security voor de mogelijkheid om ook gebruikers die niet 

verbonden zijn aan de personeelsdienst toegang te verschaffen tot het 

beheer van bepaalde gegevens op het nieuwe platform; 

- Uitbreiding van de security om het beheer van gegevens van bepaalde 

populaties af te schermen voor bepaalde groepen gebruikers; 

- De mogelijkheid bieden om te rapporteren op de volledige populatie; 

- Alle data die de provincie beheert in het nieuwe platform wordt aangeleverd 

aan de provincie in bestandsvorm via een export, om de doorstroom van 

persoonsgegevens naar achterliggende applicaties (intranet,…) te kunnen 

waarborgen. 

 

Deze ontwikkeling + migratie werd voltooid met ingang van 1 januari 2019 en is 

heden in gebruik genomen. 
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Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 5 september 2019. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op het delegatiebesluit van de provinciegriffier aan personeelsleden tot het 

aangaan van financiële verbintenissen dat stelt dat de deputatie bevoegd is voor 

het aangaan van financiële verbintenissen tot 500.000 exclusief BTW; dat bijgevolg 

de provincieraad bevoegd is indien deze kostprijs overschreden wordt; 

 

Overwegende dat op 7 december 2017 de deputatie instemde met de verlenging 

van het contract met Cipal voor de loonverwerking van 1 januari 2018 tot 

31 december 2021 en de participatie in de ontwikkeling van een nieuwe loonmotor; 

dat deze opdracht de 500.000 EUR overschrijdt; 

 

Overwegende dat deze opdracht geformaliseerd werd in annex 13 bij het lopend 

contract van Cipal; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

Kennis wordt genomen en ingestemd wordt met de in bijlage voorgelegde annex 13 

bij het contract van Cipal. 

 

 

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. 

36 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

36 leden hebben ja gestemd. 
 

Goedgekeurd met 36 stemmen ja. 
 

 

Nr. 3/11 van de agenda 

 

Provinciepersoneel. Oprichting van het OFP-S. 

Goedkeuring van de oprichtingsakte, de provinciale 

vertegenwoordiger in de OFP en de samenstelling 

van de raad van bestuur. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Op 28 februari 2019 stemde uw raad principieel in met de oprichting van het 

OFP-S, een organisme voor de financiering van de pensioenlast van de statutaire 

medewerkers van de provincie en de APB’s. Verder werden de statuten van het 

OFP-S eveneens goedgekeurd. 

 

Bij de oprichting van het OFP-S werden volgende krachtlijnen met betrekking tot de 

statuten van het OFP-S goedgekeurd: 
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 Het organisme heeft tot doel om op te treden in de financiering van de 

pensioenverplichtingen, responsabiliseringsbijdragen en aanverwante 

verplichtingen verschuldigd in het licht van het federale pensioenstelsel voor 

de statutaire personeelsleden, alsook de eigen rechtstreekse 

pensioenverplichtingen voor de statutaire personeelsleden van de provincie 

en de APB’s die nog resteren uit het verleden. De pensioenlasten van de 

gedeputeerden van de provincie Antwerpen zullen niet opgenomen worden 

in de financiering vanuit het OFP-S en dienen dus rechtstreeks te worden 

voorzien in het provinciale budget. 

 De APB’s, die via de hiertoe afgesloten pensioenlastconventies hun statutaire 

pensioenkosten zelf ten laste nemen, treden eveneens toe tot dit OFP-S. 

 Naast het provinciebestuur worden alle deelnemende besturen 

vertegenwoordigd in de algemene vergadering. 

 Er is voorzien dat er tien bestuurders deel uitmaken van de raad van 

bestuur, met name zeven vanuit het provinciebestuur en drie vanuit de 

representatieve vakorganisaties. Beslist werd (PR 28 februari 2019) om alle 

leden van de deputatie op te nemen in dit orgaan zodat de 

bevoegdheidsverdeling wordt gerespecteerd en naast de provincie ook alle 

APB’s binnen het bestuur van het pensioenfonds vertegenwoordigd zijn. De 

raad van bestuur kiest in zijn midden een voorzitter. 

 In de slotbepalingen van de statuten zijn de standaardbepalingen 

opgenomen inzake het toezicht op het OFP, met name met betrekking tot de 

commissarissen, de boekhouding en de jaarrekening. 

 

Voor de oprichting en de werking van het OFP-S zijn twee stappen te nemen 

 Het OFP-S moet nog effectief opgericht worden. Dit gebeurt door een 

goedgekeurde oprichtingsakte enerzijds te publiceren in het Belgisch 

Staatsblad, de nodige documenten neer te leggen bij de rechtbank van 

koophandel en de nodige stappen te doen voor de registratie bij de 

kruispuntbank van Ondernemingen 

 Het OFP-S moet goedgekeurd worden door het FSMA (toezichthoudende 

dienst op de organismes voor de financiering van pensioenen). 

 

In deze raadszitting handelt het over de eerste stap namelijk het goedkeuren van 

de oprichtingsakte in de bijlage (met aanduiding van een provinciale 

vertegenwoordiger en de samenstelling van de raad van bestuur). 

 

De oprichtingsakte bestaat uit 

 De letterlijke weergave van de statuten zoals goedgekeurd in raadszitting 

van 28 februari 2019,  

 De afvaardiging van de heer Jan De Haes als provinciale vertegenwoordiger 

in het OFP, 

 de samenstelling van de raad van bestuur (conform artikel 15 van de op 

28 februari 2019 door uw raad goedgekeurde statuten) zijnde de leden van 

deputatie, drie leden van het ambtelijk korps voorgesteld door de deputatie 

( het departementshoofd MCO, de griffier en de financieel beheerder) en drie 

leden van de representatieve organisaties. 

 

De 3 leden van de vakorganisaties zijn leden die tot eind 2019 lid zijn van de raad 

van bestuur van de Onderlinge Verzekeringsvereniging voor de Pensioenen van het 

Personeel van de Provincie Antwerpen en hun Rechthebbenden, zijnde het 

organisme dat eind 2019 opgeheven wordt en vervangen wordt door het OFP-S (zie 

ook PR 28 februari 2019 over de oprichting van het OFP-S). Vanzelfsprekend 
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beslissen de vakbondsorganisaties autonoom over hun vertegenwoordigers in het 

OFP-S, een geldt het doortrekken van het lidmaatschap vanuit het OVV tot op het 

moment dat één van de vakorganisaties een andere vertegenwoordiger zou 

aanduiden. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 19 september 2019. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de provincieraadsbeslissing van 28 februari 2019 waarbij principieel beslist 

werd het OFP-S op te richten (organisme voor de financiering van de pensioenlast 

van de statutairen van het provinciebestuur en de APB’s) en waarbij de statuten 

van voormeld organisme goedgekeurd werden; 

 

Overwegende dat voor de effectieve oprichting ingestemd moet worden met een 

oprichtingsakte, een provinciale vertegenwoordiger in het OFP en de samenstelling 

van de raad van bestuur; 

 

Overwegende dat de oprichtingsacte in het HOC van 17 september besproken 

werd; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

De oprichtingsakte voor het OFP-S in de bijlage, en de hierin vermelde provinciale 

vertegenwoordiger in het OFP-S en de hierin vermelde samenstelling van de raad 

van bestuur van het OFP-S, worden goedgekeurd. 

 

 

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. 

36 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

36 leden hebben ja gestemd. 
 

Goedgekeurd met 36 stemmen ja. 
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4. Economie, Landbouw en Interne ondersteuning 

 

Nr. 4/1 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 

 

 Project Talentenstroom (deelbudget 20.000 EUR) 

 

In 2012 werd Talentenstroom opgericht, een job- en opleidingspunt ‘haven en 

logistiek’ waarmee VDAB, de stad Antwerpen, de sectororganisaties (Alfaport en 

CEPA), het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (Port of Antwerp); de 

vormingsfondsen (Logos), opleidingscentra (OCHA, RTC Antwerpen), 

onderwijspartners en de provincie Antwerpen (provincie Antwerpen, 

APB Havencentrum en POM Antwerpen) een betere afstemming bewerkstelligen 

tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. 

 

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

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

opdracht van het provinciebestuur Antwerpen blijkt dat de aansluiting 

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

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

voor een job in de haven te kiezen. 

 

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

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

bedrijfsbezoeken (in samenwerking met het APB Havencentrum), events en 

jobbeurzen, educatief materiaal en evenementen ter sensibilisering van 

leerkrachten en leerlingen worden op deze wijze bekostigd. De financiering door de 

andere partners in het project ‘Talentenstroom’ gebeurt als volgt: VDAB 

(195.000 EUR), stad Antwerpen (85.000 EUR), Havenbedrijf Antwerpen NV van 

publiek recht (65.000 EUR), sociaal fonds LOGOS (22.600 EUR) en Alfaport 

(8.000 EUR). 

 

  Project Talentenwerf (deelbudget 20.000 EUR) 

 

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

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

samenwerkingsverband tussen VDAB, stad Antwerpen, provincie Antwerpen en de 

bouwsector via Constructiv. Talentenwerf vult knelpuntvacatures in de Antwerpse 

bouwsector in via gerichte opleidingen op de werf (werkplekleren). Bouwbedrijven 

stellen hun werkplek ter beschikking, leiden mee op en delen hun expertise – 

onmisbaar om de perfect passende werkkrachten te vormen. Talentenwerf biedt 
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daarbij steeds meer maatwerk gericht op de specifieke noden van kandidaten en 

bedrijven in de ganse provincie. 

 

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

speerpuntsectoren in de provincie Antwerpen en gezien het potentieel aan 

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

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

aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de bouwsector. 

In de eerste plaats worden de middelen aangewend om verschillende 

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

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

en bijgestuurd door een stuurgroep binnen Talentenwerf. 

 

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

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

partners in het project ‘Talentenwerf’ gebeurt als volgt: VDAB (310.000 EUR), stad 

Antwerpen (116.000 EUR), Constructiv (202.200 EUR) en de BAM - nu Lantis 

(53.300 EUR). 

 

 Project ‘Talentenfabriek’ (deelbudget 20.000 EUR) 

 

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

netwerk van opleidingsfondsen sector metaal (FTMA/VIBAM), vormingsfonds sector 

chemie (Co-valent, Essenscia), Agoria en de Provincie Antwerpen dat in 2012 werd 

opgericht. De doelstelling van deze samenwerking is de kennis, ervaring, mensen 

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

industriesector te creëren. Als job- en opleidingspunt wil het een integrale 

dienstverlening bieden op het vlak van tewerkstelling, werkgelegenheid en 

opleiding voor werkzoekenden, bedrijven, en hun werknemers en scholen en hun 

leerlingen. 

 

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

speerpuntsectoren in de provincie Antwerpen, gezien het potentieel aan 

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

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

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

positieve beeldvorming over technische opleidingen en beroepen. In de eerste 

plaats worden de middelen aangewend om verschillende communicatieacties uit te 

voeren waarbij Talentenfabriek jongeren in de ganse provincie onderdompelt in de 

wondere wereld van wetenschap en techniek (Haai!TECH) en de jongeren laat 

kennismaken met industriegerichte opleidingen. De acties die in het jaaractieplan 

zijn voorzien, worden gemonitord en bijgestuurd door een stuurgroep binnen 

Talentenfabriek. 

 

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

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

partners in het project ‘Talentenfabriek’ gebeurt als volgt: VDAB (254.000 EUR), 

stad Antwerpen (167.000 EUR), Vormingsfondsen chemie ‘Co-valent’, sector metaal 

en anderen (361.000 EUR). 
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 Project TRANSIT Infodagen (schooljaar 2019 - 2020) (deelbudget 

10.000 EUR) 

 

Elk jaar maken duizenden leerlingen de overstap van schoolbank naar 

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

‘TRANSIT infodagen’ heeft de ambitieuze doelstelling om de schoolverlaters in de 

provincie Antwerpen deze overstap van schoolbank naar arbeidsmarkt goed 

geïnformeerd en succesvol te laten maken. Ook de leerkrachten van deze 

schoolverlaters worden geïnformeerd over de actuele situatie van de (regionale) 

arbeidsmarkt. 

 

In het project TRANSIT infodagen bundelen Provincie Antwerpen, POM Antwerpen, 

VDAB, stad Antwerpen, stad Turnhout en de sociale partners ACV, ACLVB, ABVV de 

krachten om netoverschrijdend laatstejaarsleerlingen uit ASO, TSO, BSO, Buso en 

Deeltijds Onderwijs te laten kennismaken met de wereld na de middelbare school. 

Deze brede samenwerking staat garant voor een volledige en optimale 

informatievoorziening inzake overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt. Met 

transit-antwerpen.be is er ook een duidelijke, overzichtelijke website volledig op 

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

eigentijdse manier een vast aanspreekpunt voor scholen, partners en andere 

geïnteresseerden te vormen. Via de website kunnen scholen zich ook online 

inschrijven voor de schoolverlatersdagen. 

 

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

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

aansluit bij de doelgroep. Het afgelopen jaar werd er hard ingezet op de uitbreiding 

van de doelgroep met ASO-scholen en werden er TRANSIT Infodagen ‘op maat’ 

ontwikkeld voor leerlingen uit de zorgsector. Ook aan de kwaliteit van het 

programma en voor het bereik van de scholen werden extra inspanningen geleverd. 

Een inspanning die de partners komend schooljaar verder wensen te zetten met 

onder meer een verbeterde inschrijvingsmodule en nieuw educatief/didactisch 

materiaal. 

 

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

Infodagen schooljaar 2018-2019 het meest succesvolle van de laatste jaren, met 

een bereik van 4.215 laatstejaarsleerlingen uit 91 scholen ASO, BSO, DBSO en TSO 

(stijging met 30% t.o.v. 2017-2018). De financiering door de andere partners in 

het project ‘TRANSIT’ gebeurt als volgt: VDAB (10.000 EUR), ACV (3.000 EUR), 

ABVV (3.000 EUR), ACLVB (3.000 EUR) en stad Antwerpen (3.000 EUR). 

 

Voorgesteld wordt om voor het schooljaar 2019-2020 voor het project ‘TRANSIT 

Infodagen’ een bedrag van 10.000 EUR te voorzien ten behoeve van POM 

Antwerpen. 

 

 Project BAAS XS Provincie Antwerpen (deelbudget 10.000 EUR) 

 

Met het project ‘BAAS XS Provincie Antwerpen’ wil de vzw Kavka voornamelijk 

inzetten op het inspireren en samenbrengen van jongeren, om hun idee over 

ondernemerschap te verbreden en om te onderzoeken hoe een lokale duurzame 

werking rond jongerenondernemerschap kan worden uitgebouwd. Het gaat over 

een overkoepelend project waarbij er enerzijds linken worden gelegd tussen de 

verschillende steden en anderzijds een programma wordt voorzien op basis van 

lokale noden en met lokale partners. Voorlopig zit BAAS voornamelijk in het reeds 

https://transit-antwerpen.be/
https://transit-antwerpen.be/


PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 

 102 

uitgewerkt ecosysteem binnen stad Antwerpen en Leuven. Met dit project ‘BAAS XS 

Provincie Antwerpen’ wil Kavka vzw uitbreiden naar enkele centrumsteden in de 

provincie Antwerpen (Lier, Geel en Mechelen). 

 

Het BAAS XS-concept is opgebouwd rond een pop-up week in de respectievelijke 

steden (Lier, Geel en Mechelen) waarbij jongeren (tussen 18 en 30 jaar) met eigen 

ondernemerschapsdromen worden gestimuleerd om ‘eigen baas’ te worden. Het 

project zet sterk in op laagdrempeligheid en werkt daarom nauw samen met de 

lokale stakeholders zoals overheden, scholen, jeugdhuizen en lokale ondernemers. 

 

In zo’n pop-up week krijgen de jongeren (een 30-tal deelnemers) een buitenkans 

om hun ondernemerschapszin te ontwikkelen en te stimuleren aan de hand van 

workshops, inspiratiesessies, een ‘BAAS-babbel’ (op speeddate-wijze een 

persoonlijk gesprek over de eigen ondernemersplannen). Het programma wordt ook 

aangepast aan de lokale noden en opgezet met lokale partners:  

 In Geel (van 14/10/19 tot 18/10/19) ligt de focus op het samenbrengen van 

studenten en jongeren, het aankaarten van de leegstand en het duidelijk in 

kaart brengen van het lokale ecosysteem (met nadruk op IT, cybersecurity, 

healthcare & creatieve beroepen). 

 In Lier (van 21/10/19 tot 25/10/19) wil men het jongerenondernemerschap 

in de stad in kaart brengen en de leegstand aankaarten. Focus hier ligt op 

horeca & retail en artistieke projecten. 

 In Mechelen (van 18/11 tot 22/11/19) zal worden gewerkt rond een 

duidelijke afbakening en het in kaart brengen van het lokale ecosysteem. 

Het doel is om de Mechelse jongeren daarover te informeren tijdens deze 

pop-up week. Ook hier wordt de leegstand in de stad aangekaart. Focus op 

link met de lokale sessies ‘Fieldlab 2800’. 

 

Het volledige project wordt afgesloten op 22/11/2019 in Mechelen op De Dag 

van de Ondernemer. 

 

De volledige kosten van vzw Kavka voor het project ‘BAAS XS Provincie Antwerpen’ 

worden geraamd op 24.000,00 EUR. De werkingskosten situeren zich voornamelijk 

in de ontwikkeling en productie van communicatiecampagne BAAS XL en onkosten 

voor sprekers.  

De personeelskosten situeren zich voornamelijk in de projectontwikkeling BAAS XS 

(onderzoek, afstemming, planning, overleg en bijsturing). De participerende steden 

(Geel, Lier en Mechelen) betalen elk 4.660 EUR ter financiering van het project 

‘BAAS XS Provincie Antwerpen’. 

 

Voorgesteld wordt om voor het project ‘BAAS XS Provincie Antwerpen’ een bedrag 

van 10.000 EUR te voorzien ten behoeve van Kavka vzw. 

 

 Project Ondernemen met Impact (deelbudget 40.000 EUR) 

 

Ondanks de recente, verhoogde interesse in ondernemerschap, merken we dat 

ondernemerschap nog steeds te weinig als een volwaardig carrière pad wordt 

gezien. Te vaak krijgen jongeren met een idee te horen dat ze beter naar een echte 

job op zoek zouden moeten gaan. Daarnaast merken we dat de meer “klimaat”-

gerichte jongeren, ondernemingen en ondernemerschap eerder als de vijand van 

het klimaat zien dan als deel van de oplossing. 
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Met het project ‘Ondernemen met Impact’ willen de 2 Voka – Kamers van 

Koophandel in de provincie Antwerpen leerlingen van het secundair onderwijs 

kennis laten maken met ondernemerschap en het ondernemerschap duidelijk 

plaatsen als een volwaardige carrière optie naast de traditionele werknemers optie 

en tegelijkertijd aantonen dat innovatief en missie gedreven ondernemerschap de 

ideale manier is om de sociale en klimaat-uitdagingen duurzaam te lijf te gaan. Het 

is een laagdrempel initiatief gericht op laatstejaarsstudenten ASO, BSO en TSO en 

het is een netoverschrijdend project dat zich uitstrekt over heel de provincie 

Antwerpen. Het project bouwt verder op het project ‘Vliegende StartersBrigade’ van 

Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland. 

 

Voor het schooljaar 2019-2020 wordt de nadruk gelegd op duurzaam en missie-

gedreven ondernemerschap, waarbij ondernemerschap naar voor geschoven wordt 

als de belangrijkste motor om de klimaat- en maatschappelijke problematiek(en) 

aan te pakken. Hiervoor zal Voka de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) 

van de VN als leidraad nemen. Om alles duidelijk en realistisch te houden, zullen er 

cases van missie-gedreven starters worden gebruikt. Deze focus van duurzaamheid 

zal in al de bestaande formules van inspiratie-en infosessies (‘ideation-workshop’, 

‘train-the-trainer’, …) worden meegenomen. 

 

Met dit project wordt ook verder een neutraal online platform uitgebouwd waar 

jongeren en leerlingen van het secundair onderwijs alles omtrent ondernemerschap 

kunnen terugvinden zoals inspiratiefilmpjes, cases en vaak gestelde vragen. Ook 

hier zullen er filmpjes van start-ups worden opgemaakt die een positieve bijdrage 

leveren aan een of meerdere SDG’s. 

 

Tenslotte wordt er dit schooljaar een (piloot)traject opgezet bestaande uit een 

8-tal workshops aangevuld met individuele coaching. Ook hier zal een duidelijke 

inhoudelijke lijn worden opgesteld gebaseerd op de SDG’s-uitdagingen. Deelnemers 

(maximum 8 jongeren) zullen hier intensief worden begeleid bij het uitwerken van 

hun business opportuniteiten. 

 

De volledige kosten van de 2 VOKA – Kamers van Koophandel van de provincie 

Antwerpen voor het project ‘Ondernemen met Impact’ worden geraamd op 

55.250,00 EUR. De werkingskosten situeren zich voornamelijk in de opname en 

montage van de ‘inspiratiefilmpjes’, onderhoud en update online platform en 

promotiekosten. De personeelskosten situeren zich voornamelijk in de organisatie 

van een 75-tal inspiratie-en informatiesessies en de ontwikkeling en implementatie 

van het piloottraject. 

 

Voorgesteld wordt om voor het project ‘Ondernemen met Impact’ een bedrag van 

40.000 EUR uit te trekken voor de vzw VOKA - Kamer van Koophandel Antwerpen-

Waasland. 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 Go4Circulair (deelbudget 25.000 EUR) 

 

Circulaire economie heeft zowel zijn ecologische als economische opportuniteiten. 

UNIZO Provincie Antwerpen wil haar leden-ondernemingen die vandaag niet weten 
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wat circulaire economie is en/of die hier geen opportuniteiten in zien, inspireren en 

informeren om deze opportuniteiten te gaan benutten. 

 

De brug naar duurzaam ondernemerschap wordt in Vlaanderen nog te weinig 

gemaakt. Met het Go4Circulair-project rond circulaire economie wil UNIZO Provincie 

Antwerpen daar verandering in brengen. Het is de bedoeling om circulaire economie 

en de SDG’s in de dagelijkse werking van UNIZO Provincie Antwerpen te 

incorporeren aangezien dit volledig in lijn ligt met volgende UNIZO-waarden: 

Duurzaam-Innovatief-Samenwerkend-Klantgedreven en Ondernemend. 

 

Tijdens het komende jaar wordt de focus specifiek gericht op een aantal sectoren 

(bouwsector – retail en voeding) omdat dit sectoren zijn waarin circulaire economie 

een grote rol kan spelen. Hierin is het belangrijk dat de ondernemers grondig en 

professioneel geïnformeerd worden zodat zij voorbereid zijn voor de toekomst en zo 

het hoofd kunnen bieden aan de verschillende uitdagingen die hen te wachten 

staan. In dit traject zien we ook een rol weggelegd voor de creatieve sector omdat 

zij als een soort van rode draad doorheen het hele project kunnen fungeren. Voor 

de creatieve sector willen we als UNIZO Provincie Antwerpen 

samenwerkingsverbanden aangaan met andere partners (bijv. Antwerp Powered By 

Creatives). 

 

Het project kan grosso modo opgedeeld worden in 2 grote luiken: 

 

1°) Kick-off-event rond Future Proof Bouwen 

 

De kick-off is gepland op 10 en 11 oktober 2019 tijdens een inspiratiereis Future 

Proof Bouwen. 

In eerste instantie richten we ons specifiek op de bouwsector omdat geen enkele 

sector voor zo’n (r)evolutie staat als de bouwsector. Modulair, circulair en 

duurzaam bouwen zijn dé sleutelwoorden voor de bouwsector van de toekomst. 

Deze tweedaagse inspiratietour door Vlaanderen geeft alvast het goede voorbeeld. 

Voor deze inspiratiereis wordt samengewerkt met de BOUWUNIE en met KAMP C en 

het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB). Als 

eerste op het programma staat een bezoek aan KAMP C gepland met een 

introductie door WTCB over het kader, de opportuniteiten, de uitdagingen en de 

businessmodellen achter future proof bouwen. Hierbij aansluitend zullen de 

deelnemers kennis kunnen maken met de gloednieuwe 3D betonprinter van 

KAMP C.  

 

Het is ook de bedoeling om een reportage (‘aftermovie’) van deze inspiratiereis te 

maken alsook een aantal korte video’s van de verschillende bezochte projecten om 

zo een soort minireeks te creëren rond Future Proof en circulair bouwen. Het is 

belangrijk dat de ondernemers binnen de bouwsector alzo op een laagdrempelige 

manier geïnspireerd en geïnformeerd wordt. 

 

 2°) De Groene Lijn 

 

Vanaf januari 2020 wil UNIZO Provincie Antwerpen een volgende stap zetten in het 

Go4Circulair-project en verruimt de doelgroep van de bouwsector met ondernemers 

uit de retail en voedingssector. Zeker binnen deze sectoren heeft circulaire 

economie alvast zijn nut bewezen maar kan UNIZO nog een rol spelen door 

ondernemers verder te sensibiliseren. 
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Op woensdag 22 april 2020 kan iedere ondernemer gratis deelnemen aan de online 

adviesdag “De Groene Lijn” van UNIZO. Doorheen de dag schuiven verschillende 

experts en ondernemers aan tafel om de deelnemers te adviseren en te inspireren 

rond het thema circulaire economie. Dit alles kan je live volgen door de livestream 

maar zal achteraf ook te herbekijken zijn via de website. Doorheen heel de dag zal 

het ook mogelijk zijn om specifieke vragen te stellen via de chat aan een aantal 

experten. UNIZO bekijkt ook de mogelijkheid om een offlineprogramma in 

samenwerking met partners te organiseren. Zo zou een circulair café waarbij er een 

kruisbestuiving kan zijn tussen de ondernemers en de partners uit de 

kennisinstellingen één van de mogelijkheden kunnen zijn. Ondernemers zouden 

specifieke challenges waarmee ze te maken krijgen in het circulair ondernemen 

kunnen pitchen voor een panel van experten die op hun beurt hun expertise 

kunnen aanbieden aan de ondernemer. 

 

De volledige kosten van UNIZO Provincie Antwerpen voor het project ‘Go4Circulair’ 

worden geraamd op 43.380,00 EUR. De werkingskosten situeren zich voornamelijk 

in de productie en montage van de filmpjes rond ‘Future Proof bouwen’ en de 

organisatie van de inspiratiereis en de ‘De Groene Lijn’. De personeelskosten 

situeren zich voornamelijk in de organisatie van ‘Future Proof bouwen en de 

‘De Groene Lijn’ en het communicatietraject. 

 

Voorgesteld wordt om voor het project ‘Go4Circulair’’ een bedrag van 25.000 EUR 

uit te trekken voor de vzw UNIZO Provincie Antwerpen. 

 

 Project Antwerp.SRL (deelbudget 30.000 EUR). Verlenging 

afrekeningsperiode. 

 

Antwerp Smart Region Link vzw (Antwerp.SRL) is een netwerkorganisatie waarin de 

kruisbestuiving tussen kenniswerkers (Universiteit Antwerpen), beleidsmakers en 

ondernemers (Voka) centraal staat. Antwerp.SRL bestaat sinds 2012. De bedoeling 

is actief bij te dragen tot de ontwikkeling van een competitief en innovatief 

ecosysteem in de Antwerpse regio, middels enerzijds het ruim bekend maken van 

samenwerkingsopportuniteiten tussen bedrijven en de universiteit, en anderzijds 

het identificeren en stimuleren van economische groeipolen waarnaar 

valorisatiegericht wetenschappelijk onderzoek kan georiënteerd worden. 

 

Onderzoekers die willen valoriseren vinden in Antwerp.SRL een breed netwerk van 

bedrijven uit de regio’s Antwerpen, Mechelen en Kempen. Bedrijven vinden in 

Antwerp.SRL een platform dat hen toelaat hun verwachtingen en noden met 

betrekking tot de ontwikkeling van nieuwe diensten of producten kenbaar te maken 

aan academische onderzoekers die het potentieel hebben hen de oplossingen te 

bieden. Aangezien het academisch onderzoek per definitie streeft naar bundeling 

van kennis, wordt daarbij bij voorkeur gekeken naar samenwerking met andere 

kennisinstellingen en onderzoekscentra gelegen in dezelfde regio. Hiermee sluit het 

model dat Antwerp.SRL voor ogen heeft meteen perfect aan bij de triple-helix 

strategie voor regionale economische ontwikkeling (kennisinstellingen-overheid-

bedrijfsleven) die ook door de Vlaamse overheid als leidraad wordt genomen. 

 

Antwerp.SRL wil generieke en thema-specifieke evenementen (met de focus gericht 

op bijv. logistiek en chemie) organiseren. De multidisciplinaire aanpak 

(betrokkenheid van verschillende faculteiten en bedrijven uit diverse sectoren) 

wordt als doeltreffend beschouwd en tevens een model voor toekomstige 

evenementen. 
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De Dienst Economie, Innovatie en Samenleven ontving op 23 augustus 2019 een 

vraag van de projectcoördinator binnen Antwerp.SRL, verlenging van de 

afrekeningsperiode van de projectsubsidie 2018. In concreto vraagt Antwerp.SRL 

om de huidige afrekeningsperiode – die loopt tot 30 september 2019 – te verlengen 

met 5 maanden tot en met 29 februari 2020. Hiervoor werd volgende motivering 

opgegeven: 

Dit jaar heeft Antwerp.SRL vooral ingezet op het aligneren van haar werking op 

het Routeplan 2025, opgesteld door Voka Kamer van Koophandel Antwerpen-

Waasland. Dit plan gaat volop voor de economische toekomst van onze regio. 

Hierdoor was de initiële werkingskost van Antwerp.SRL eerder beperkt, maar 

de werking van Antwerp.SRL wordt nu zeer sterk geïntensifieerd met de 

bijdrage vanuit Antwerp.SRL aan onder meer de mediacampagne rond innovatie 

en valorisatie (op Kanaal Z) en de organisatie van de Antwerp Innovation Night 

op 16 december 2019 in het Provinciehuis. 

In beide initiatieven is de provincie sterk betrokken en zal de samenwerking ook 

goed in beeld gebracht worden. Antwerp.SRL aligneert zich volledig met de 

doelstellingen en de termijn van het Routeplan, dus enige zekerheid omtrent de 

gewaardeerde financiële steun vanuit de provincie zal hier versterkend werken. 

Een aandachtspunt is tevens dat de meeste kosten voor het innovatiefeest 

(‘Antwerp Innovation Night’) pas begin 2020 aangerekend kunnen worden. 

 

Gelet op bovenstaande motivering wordt voorgesteld om aan de vzw Antwerp. SRL 

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

een verlenging van de afrekeningstermijn toe te staan van 5 maanden. De 

subsidietrekker dient uiterlijk ten laatste op 29 februari 2020 de 

verantwoordingsstukken voor te leggen aan de Dienst Economie, Innovatie en 

Samenleven. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 12 september 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 20.000,00 EUR aan POM Antwerpen (project 

‘Talentenstroom’) 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 20.000,00 EUR aan POM Antwerpen (project 

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

economisch beleid’ van het budget 2019 ingeschreven onder budgetsleutel 

0500/64900000 (ramingsnummer 2019160135). 

 

Artikel 3: 

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

‘Talentenfabriek’) vanuit het verdeelkrediet ‘subsidiëring van het provinciaal 
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economisch beleid’ van het budget 2019 ingeschreven onder budgetsleutel 

0500/64900000 (ramingsnummer 2019160135). 

 

Artikel 4: 

Ingestemd wordt met een subsidie van 10.000,00 EUR aan POM Antwerpen (project 

‘TRANSIT Infodagen’) vanuit het verdeelkrediet ‘subsidiëring van het provinciaal 

economisch beleid’ van het budget 2019 ingeschreven onder budgetsleutel 

0500/64900000 (ramingsnummer 2019160135). 

 

Artikel 5: 

Ingestemd wordt met een subsidie van 10.000,00 EUR aan vzw Kavka (project 

‘BAAS XS Provincie Antwerpen’) vanuit het verdeelkrediet ‘subsidiëring van het 

provinciaal economisch beleid’ van het budget 2019 ingeschreven onder 

budgetsleutel 0500/64900000 (ramingsnummer 2019160135). 

 

Artikel 6: 

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

Koophandel Antwerpen-Waasland (project ‘Ondernemen met Impact’) vanuit het 

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

2019 ingeschreven onder budgetsleutel 0500/64900000 (ramingsnummer 

2018160135). 

In afwijking van artikel 3 van het provinciaal reglement van 16 december 2010 

betreffende de subsidiëringen en het toestaan van reservevorming door 

subsidietrekkers dienen de verantwoordingsstukken uiterlijk op 30 september 2020 

toe te komen op de dienst economie, innovatie en samenleven. 

 

Artikel 7: 

Ingestemd wordt met een subsidie van 25.000,00 EUR aan vzw UNIZO Provincie 

Antwerpen (project ‘Go4Circulair’) vanuit het verdeelkrediet ‘subsidiëring van het 

provinciaal economisch beleid’ van het budget 2019 ingeschreven onder 

budgetsleutel 0500/64900000 (ramingsnummer 2019160135). 

 

Artikel 8: 

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

16 december 2010 betreffende de subsidiëringen en het toestaan van 

reservevorming door subsidietrekkers de termijn van voorlegging van 

verantwoordingsstukken te verlengen tot en met 29 februari 2020 ten behoeve van 

de vzw Antwerp Smart Region Link (project ‘Antwerp.SRL’), zoals toegekend en 

uitbetaald op het budget 2018 door deputatie van 31 oktober 2018 

(ramingsnummer 2018160135). 

 

 

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. 

36 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

35 leden hebben ja gestemd; 

 1 lid heeft zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 35 stemmen ja, bij 1 onthouding. 
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VOORZITTER.- Ik stel voor de agendapunten 4/2 tot en met 4/4 met één stemming af te 

handelen. De raad stemt ermee in. 
 

Nr. 4/2 van de agenda 

 

APB HC. Evaluatierapport over de verzelfstandiging 

van het APB Havencentrum. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Artikel 221 van het provinciedecreet bepaalt dat elk provinciaal verzelfstandigd 

agentschap in de loop van het eerste jaar na de volledige vernieuwing van de 

provincieraad een evaluatierapport opmaakt over de uitvoering van 

samenwerkingsovereenkomst. Dit rapport omvat ook een evaluatie van de 

verzelfstandiging. De provincieraad spreekt zich binnen de drie maanden uit over 

deze evaluatie. 

 

Concreet wordt, nadat de besluitvorming binnen de verzelfstandigde entiteiten werd 

afgerond, de evaluatierapporten van alle APB’s en EVAP’s voorgelegd aan de 

provincieraad in vergadering van heden (18 entiteiten). 

 

In casu wordt aan uw raad het evaluatierapport voorgelegd van het Autonoom 

Provinciebedrijf Havencentrum. De Raad van Bestuur van het APB Havencentrum 

heeft in haar zitting van 21 mei 2019 het evaluatierapport goedgekeurd. 

 

Het rapport bevat samengevat de volgende elementen: 

• Een situering van de huidige context en werking  

Wat doet het APB? 

• De keuze en redenen voor de verzelfstandiging 

Zijn die redenen van deze verzelfstandiging nog steeds aanwezig? 

Heeft de verzelfstandiging bijgedragen tot de realisatiegraad van de doelstellingen 

en actieplannen? 

• Een overzicht van de financiële situatie op het einde van de vorige 

legislatuur. 

Dit bevat een opgave van de dotatie 2018, het aantal VTE en de opgebouwde 

reserves einde 2018. 

• Een slotconclusie over de verzelfstandiging 

 

Evaluatierapport: 

 

1. Situering APB Havencentrum 

 

Het Havencentrum brengt jongeren naar de onbekende en overweldigende wereld 

van de haven van Antwerpen. Het neemt hen mee naar plaatsen en bedrijven waar 

je nooit komt en brengt hen in contact met mensen die in de haven werken. Het 

Havencentrum inspireert hen met verhalen en uitdagingen op maat en laten zien 

welke toekomstmogelijkheden er in onze wereldhaven zijn. Door jongeren een 

beleving te geven van de haven “in het echt”, bouwt het een brug tussen 

studiekeuze en werkgelegenheid. 

Verschillende havengidsen nemen dagelijks groepen op sleeptouw in de haven. Zij 

doen dat op het terrein en brengen een bezoek achter de schermen van 

verschillende havenbedrijven. Voor schoolgroepen biedt het Havencentrum doe- en 

ervaringsgerichte pakketten binnen het kader van de eindtermen. 
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Het Havencentrum, voorheen een para-provinciale vzw, werd vanaf 2014 

omgevormd tot een autonoom provinciebedrijf. 

 

Het APB Havencentrum ressorteert onder het departement Economie, Streekbeleid 

en Europa. 

 

2. De keuze van de verzelfstandiging 

 

Het Havencentrum was initieel een para-provinciale entiteit binnen de provinciale 

organisatiestructuur, niet rechtstreeks door reguliere provinciale bestuursorganen 

aangestuurd. 

De keuze tot verzelfstandiging in de vorm van een autonoom provinciebedrijf waren 

destijds bij de oprichting de volgende: 

- Het provinciedecreet bepaalt dat wanneer een instelling of dienst van provinciaal 

belang is, deze met ingang van 1 januari 2014 moest worden omgevormd naar een 

organisatievorm zoals voorzien in het decreet. Het Havencentrum viel onder de 

bepaling van ‘provinciaal belang’ aangezien de financiële middelen van de vzw ten 

laste vielen van het provinciebudget en de organen waren samengesteld uit meer 

dan de helft provincieraads- of deputatieleden, die tevens over de meerderheid van 

stemmen beschikten. 

-De deputatie wenste de bestaande vzw om te vormen naar een APB aangezien 

deze laatste een organisatievorm is die dichter bij het moederhuis staat, wat o.a. 

de informatie-doorstroming ten goede zou komen alsook het departement in staat 

zou stellen zijn adviesrol te optimaliseren. 

- Het Havencentrum voerde als vzw reeds een eigen boekhouding die 

beantwoordde aan de vennootschapswetgeving en die de nodige flexibiliteit 

garandeerde. Deze financiële flexibiliteit wenste men te behouden. Door het voeren 

van een eigen decentrale boekhouding op maat kunnen de eigen inkomsten 

opnieuw ingezet worden, o.a. in werking en personeelsuitgaven. Als APB in een 

semi-commerciële omgeving kunnen schommelende exploitatiegegevens over de 

jaargrenzen heen worden opgevangen. Het APB is binnen de beleids- en 

beheerscyclus niet onderworpen aan de autofinancieringsmarge en kan in 

tegenstelling tot de provincie en intern verzelfstandigde agentschappen 

opgebouwde reserves rechtstreeks aanwenden voor exploitatiedoeleinden. 

 

De reden voor de verzelfstandiging zijn vandaag nog steeds aanwezig. Het 

Havencentrum staat dichter bij het moederhuis. Het departement is hierdoor in 

staat om haar adviesrol ten volle op te nemen. De financiële flexibiliteit laat toe om 

over de jaargrenzen heen te werken. 

 

3. Realisatie van de doelstellingen, actieplannen en acties 

 

Het APB engageert zich om acties op te zetten om provinciale doelstellingen en 

actieplannen te realiseren. 

 

Beleidsdoelstelling  

We ontwikkelen en stimuleren de sociaal-economische speerpunten van de 

organisatie op basis van een geïntegreerde, multidisciplinaire en duurzame visie op 

de provincie en haar deelgebieden. 

 

Actieplan: Met het flankerend arbeidsmarktbeleid (FAB) wil de provincie bijdragen 

tot een dynamische arbeidsmarkt waar kansen worden gegeven aan kansengroepen 
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en in het bijzonder aan jongeren. We zetten in op een vlotte aansluiting onderwijs-

arbeidsmarkt. 

Actie: We moderniseren het educatief aanbod voor scholen. 

 

Gezien de hoge toegevoegde waarde die gegenereerd wordt door het Havengebied 

met afstraling (directe en indirecte tewerkstelling) in de ganse provincie, is de 

keuze van het provinciebestuur om in te zetten op deze sociaal-economische 

speerpunt terecht. De ontwikkeling van de economische bedrijvigheid in het 

havengebied wordt al enkele jaren sinds 2010 bemoeilijkt door een structureel 

tekort aan geschikte profielen voor hardnekkige knelpuntvacatures. Dit fenomeen 

doet zich voor bij de havengebondenbedrijven, de logistiek en de industrie. 

Flankerend arbeidsmarktbeleid (en onderwijsbeleid) dat inzet op een betere 

aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt is een terechte beleidskeuze. Het 

Havencentrum is een instrument van de provincie om deze ambitie mee te helpen 

waarmaken (samen met tal van andere initiatieven (Voka, VDAB, stad, 

Havenbedrijf,…). Via het educatief aanbod van het Havencentrum krijgen jongeren 

inzicht in de werking van de haven en de jobmogelijkheden. Populaire programma’s 

zijn de havenrondvaart voor de 3de graad LO en het “Haven in Landschap”-

programma voor de 1ste graad SO, ingebed in de eindtermen aardrijkskunde. Met 

arbeidsmarktgerichte programma’s zoals “haven vol beroepen” (uitstromers) en 

“haven vol uitdagingen” (doorstromers) komen ook jongeren uit de 3de graad SO 

aan hun trekken. 

In 2017 werd geopteerd voor een nieuwbouwproject op de Droogdokkensite 

(dichter bij de stad en de belangrijke doelgroepen, openbaar vervoer, ontsluiting 

via het water, interactie met een mogelijk nieuw maritiem museum, het Havenhuis, 

….) De consensus rond een nieuw havenbelevingscentrum creëerde een positieve 

drive bij het Havencentrum en haar stakeholders en was een belangrijke trigger 

waardoor nieuwe projecten ontstonden zoals Lego Haven Studio, Havenlandklassen, 

Havenkansen (competentiespel), het nieuwe havenbelevingsparcours “Run Your 

Port”, enz. 

 

Actieplan: We versterken het maatschappelijk draagvlak en imago van het 

agrocomplex, de haven en de bouwsector door het uitbouwen van een aanbod voor 

jongeren via het onderwijs, acties voor het brede publiek en acties naar lokale 

besturen. 

Actie: Het Havencentrum versterkt de kwaliteit en klantgedrevenheid van haar 

interne organisatie. 

Actie: We leggen de bouwstenen en initiëren alle noodzakelijke procedures zoals 

RUP, vergunningsprocedures, enz… voor een nieuw Havenbelevingscentrum dichter 

bij de stad en goed ontsloten via het water en het openbaar vervoer. 

 

4. Financiële situatie 

 

Het betreft een positieve situatie hetgeen blijkt uit het navolgend overzicht einde 

legislatuur: 

 

Dotatiebedrag 2018 Aantal VTE Opgebouwde reserves eind 2018 

866 054 9,6 1 097 097,05 
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5. Eindconclusie 

 

Eindconclusie van het ingediend rapport is dat de huidige organisatievorm als 

positief wordt beoordeeld. Deze structuur, met enerzijds een uitgesproken 

zelfstandigheid maar anderzijds ook een duidelijke link met het provinciebestuur en 

het betrokken departement, heeft de werking van het Havencentrum gefaciliteerd 

en bijgedragen tot het behalen van de doelstellingen en algemeen beheer. Het APB 

adviseert dan ook de provincieraad om het Havencentrum in zijn huidige 

organisatievorm als autonoom provinciebedrijf te behouden. 

 

De deputatie stelt aan uw provincieraad voor om het evaluatierapport goed te 

keuren. De deputatie stelt tevens voor dat de huidige organisatievorm van het APB 

ongewijzigd blijft voor de duur van deze legislatuur aangezien het rapport aantoont 

dat de huidige organisatievorm heeft bijgedragen om de provinciale taken optimaal 

te behartigen. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 5 september 2019. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 221 van het provinciedecreet; 

 

Overwegende dat het bovenstaande evaluatierapport van het APB Havencentrum 

aantoont dat de huidige organisatievorm heeft bijgedragen om de provinciale taken 

optimaal te behartigen; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt het evaluatierapport over de verzelfstandiging van het 

APB Havencentrum tijdens de afgelopen legislatuur. 

 

Artikel 2: 

De provincieraad beslist om het Havencentrum te behouden in zijn huidige 

organisatievorm als autonoom provinciebedrijf. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

 

Nr. 4/3 van de agenda 

 

APB HH. Evaluatierapport over de verzelfstandiging 

van het APB Hooibeekhoeve. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Artikel 221 van het provinciedecreet bepaalt dat elk provinciaal verzelfstandigd 

agentschap in de loop van het eerste jaar na de volledige vernieuwing van de 

provincieraad een evaluatierapport opmaakt over de uitvoering van 

samenwerkingsovereenkomst. Dit rapport omvat ook een evaluatie van de 

verzelfstandiging. De provincieraad spreekt zich binnen de drie maanden uit over 

deze evaluatie. 
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Concreet wordt, nadat de besluitvorming binnen de verzelfstandigde entiteiten werd 

afgerond, de evaluatierapporten van alle APB’s en EVAP’s voorgelegd aan de 

provincieraad in vergadering van heden (18 entiteiten). 

 

In casu wordt aan uw raad het evaluatierapport voorgelegd van het Autonoom 

Provinciebedrijf Hooibeekhoeve. De Raad van Bestuur van het APB Hooibeekhoeve 

heeft in haar zitting van 27 juni 2019 het evaluatierapport goedgekeurd. 

 

Het rapport bevat samengevat de volgende elementen: 

• Een situering van de huidige context en werking  

Wat doet het APB? 

• De keuze en redenen voor de verzelfstandiging 

Zijn die redenen van deze verzelfstandiging nog steeds aanwezig? 

Heeft de verzelfstandiging bijgedragen tot de realisatiegraad van de doelstellingen 

en actieplannen? 

•Een overzicht van de financiële situatie op het einde van de vorige legislatuur. 

Dit bevat een opgave van de dotatie 2018, het aantal VTE en de opgebouwde 

reserves einde 2018. 

• Een slotconclusie over de verzelfstandiging 

 

Evaluatierapport: 

 

1. Situering APB Hooibeekhoeve 

 

Hooibeekhoeve is een professioneel melkveebedrijf dat praktijkonderzoek doet bij 

melkvee en voedergewassen. Hiertoe heeft het 102 ligboxen en 2 strohokken in de 

melkveestal. In de jongveestal is er plaats voor 145 stuks jongvee en 

24 droogstaande koeien. In de stallen lopen onder meer onderzoeken rond 

vruchtbaarheid, gezondheid en antibiotica, voeding, huisvesting, watermanagement 

en energie. 

Daarnaast bewerkt men 55.4 ha grond voor maïs, gras, granen en 

vlinderbloemigen. Hier gaat de aandacht voornamelijk uit naar bodem en 

bemesting, rassen- en mengselkeuze, mechanisatie en teelttechnieken. In al de 

gevoerde onderzoeken streeft men naar een verduurzaming van de 

melkveehouderij op economisch, ecologisch en sociaal vlak. 

Hooibeekhoeve is er in de eerste plaats voor landbouwers en landbouwstudenten. 

Ze kunnen onze stallen bezoeken, ondervinden hoe nieuwe technieken in de 

praktijk gebruikt worden en antwoorden krijgen op hun vragen. 

Landbouwstudenten kunnen zich verder verdiepen tijdens een stage of eindwerk. 

Ook studenten uit administratie, communicatie, lerarenopleiding, … kunnen op de 

Hooibeekhoeve terecht voor een boeiende stage of eindwerk. 

Meerdere (internationale) partners vinden hun weg naar het bedrijf. Hooibeekhoeve 

is partner in verschillende nationale en internationale projecten gaande van 

voederproeven tot teelttechnieken. De Hooibeekhoeve is ook steeds vragende partij 

voor het opzetten van nieuwe onderzoeksprojecten en samenwerkingsverbanden. 

Landbouwers kunnen op de Hooibeekhoeve terecht voor een gratis 

landschapsbedrijfsplan. De landschapsarchitecte werkt een plan uit op maat van 

het bedrijf én het landschap. Zo maakt ze, samen met de landbouwer, van elk 

bedrijf een pareltje in het landschap. 

Ook voor kleuters, lagere en secundaire scholen en verenigingen staan de poorten 

van de Hooibeekhoeve wagenwijd open. Samen met de landbouwgids kijken ze 

achter de schermen van een modern melkveebedrijf. Ze kunnen hun bezoek ook 
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combineren met andere activiteiten op het bedrijf of op het platteland. Kortom, een 

unieke belevenis voor jong en oud. 

 

De Hooibeekhoeve werd als gewoon provinciebedrijf in 2014 omgevormd tot een 

autonoom provinciebedrijf (APB). 

 

Het APB ressorteert onder het departement Economie, Streekbeleid en Europa. 

 

2. De keuze van de verzelfstandiging 

 

De keuze tot verzelfstandiging in de vorm van een autonoom provinciaal bedrijf 

waren destijds bij de oprichting de volgende: 

- Aangezien de oorspronkelijke organisatievorm GPB niet meer voorzien was in het 

provinciedecreet, was een omvorming met ingang van 2014 noodzakelijk. De 

deputatie wenste de GPB Hooibeekhoeve om te vormen naar een 

APB Hooibeekhoeve aangezien de APB dezelfde voordelen bood als een Gewoon 

Provinciebedrijf (GPB). 

- Sinds de oprichting heeft de Hooibeekhoeve zich toegespitst op praktijkonderzoek 

die financiële reserves noodzakelijk maken. De aankoop van dieren en voeders 

alsook de verkoop van dieren en melk vindt immers plaats in een commercieel 

marktgebeuren, onderhevig aan prijsschommelingen en technische risico’s, eigen 

aan landbouwproductie. Zodoende was er de noodzaak om flexibel te kunnen 

omgaan met financiële middelen. Aangezien de GPB Hooibeekhoeve steeds een 

boekhouding heeft kunnen voeren die beantwoordde aan de 

vennootschapswetgeving en de nodige flexibiliteit bood, wenste men dit te 

continueren. Aangezien deze mogelijkheid binnen het provinciedecreet enkel 

voorzien was voor extern verzelfstandigde entiteiten, werd er geopteerd voor de 

organisatievorm APB. Door het kunnen voeren van een eigen decentrale 

boekhouding op maat konden de eigen inkomsten, o.a. afkomstig uit horeca-

activiteiten, rechtstreeks opnieuw ingezet worden, o.a. in werking en 

personeelsuitgaven. Als APB in een semi-commerciële omgeving kunnen wisselende 

exploitatiegegevens immers over de jaargrenzen heen worden opgevangen. Het 

APB is binnen de beleids- en beheerscyclus niet onderworpen aan de 

autofinancieringsmarge en kan opgebouwde reserves rechtstreeks aanwenden voor 

exploitatiedoeleinden. Samengevat bood een APB dezelfde financiële voordelen als 

een GPB. 

- De organisatievorm APB genoot de voorkeur op een extern verzelfstandigd 

agentschap in privaatrechtelijke vorm omdat het APB dichter bij het moederhuis 

staat en het agentschap tot de publieke sector blijft behoren. 

Deze redenen zijn nog steeds aanwezig. Het APB Hooibeekhoeve staat dichter bij 

het moederhuis hetgeen de informatiedoorstroming vlotter maakt. Het departement 

kan hierdoor haar adviesrol ten volle uitspelen. De financiële flexibiliteit is hier zeer 

sterk aanwezig. De economische activiteit is sterk onderworpen aan 

prijsschommelingen en technische risico’s. Het projectwerk vereist verder dat men 

over meerdere jaren heen moet kunnen werken. Door de aanwezige flexibiliteit kan 

men deze opdrachten dan ook ten volle uitvoeren. 

 

3. Realisatie van de doelstellingen, actieplannen en acties 

 

Er werd tijdens deze legislatuur heel wat gerealiseerd in het kader van de 

beleidsdoelstelling en de actieplannen. 
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Beleidsdoelstelling: 

We ontwikkelen en stimuleren de sociaal-economische speerpunten van de 

organisatie op basis van een geïntegreerde, multidisciplinaire en duurzame visie op 

de provincie en haar deelgebieden. 

 

Actieplan - We moedigen innovatie en ondernemerschap aan via verschillende triple 

helix samenwerkingsverbanden en de eigen kennisinstellingen. 

Actie: Coördinatie LCV. Hooibeekhoeve coördineert het landbouwcentrum voor 

voedergewassen en zorgt er op die manier voor dat onderzoek en voorlichting in 

Vlaanderen op elkaar afgestemd is. 

Actie: Kennisnetwerkvorming. Hooibeekhoeve participeert actief in de volgende 

externe netwerken: Praktijkcentrum Rundvee, European Dairy Farmers, Nederlands 

Platform voor geïnteresseerden in de weide- en voederbouw (NVWV), CCBT, LCV. 

In functie van lopende projecten worden bijkomende netwerken opgestart, die 

afhankelijk van het project al dan niet verder gezet worden. 

Actie: Landbouwonderwijs ondersteuning. Hooibeekhoeve biedt pakketten op maat 

aan van het landbouwonderwijs (gaande van secundair tot universitair) in de 

provincie Antwerpen en Vlaanderen. Leerkrachten en studenten kunnen 

kennismaken met nieuwe technieken in de praktijk. 

Actie: Praktijkonderzoek melkveehouderij. Door praktijkgericht onderzoek melkvee 

en voedergewassen de melkveesector in Vlaanderen ondersteunen bij de 

implementatie van innovaties en vernieuwende technieken met het oog op de 

verduurzaming van de sector op economisch, ecologisch en sociaal vlak. 

 

Actieplan: We versterken het maatschappelijk draagvlak en imago van het 

agrocomplex, de haven en de bouwsector door het uitbouwen van een aanbod voor 

jongeren via het onderwijs, acties voor het brede publiek en acties naar lokale 

besturen. 

Actie: De landbouweducatie. Door middel van een educatief programma, gericht op 

scholieren, burgers en andere geïnteresseerden werkt HH mee om een objectief en 

realistisch beeld weer te geven van de melkveehouderij in al haar facetten. 

Gegidste rondleidingen op de site zelf maken steeds onderdeel uit van dit 

programma. 

Actie: We versterken de landschapsintegratie door het opmaken van 

erfbeplantings- en landschapsbedrijfsplannen voor professionele land- en 

tuinbouwers in onze provincie de beeldkwaliteit op het platteland verhogen. Tevens 

zorgen voor kennisoverdracht naar en interactie met andere overheden. 

 

Het APB Hooibeekhoeve slaagde erin om de beleidsdoelstelling en de bijhorende 

actieplannen de afgelopen jaren te realiseren. Het aantal projecten nam enorm toe 

waardoor het praktijkonderzoek melkveehouderij een boost kreeg. Om die 

projecten van de grond te krijgen werd er geïnvesteerd in kennisnetwerken. Ook 

via coördinatie LCV werden mooie resultaten geboekt, met als kers op de kaart het 

goedgekeurd subsidiedossier voor een proefveldhakselaar. Ook de basis (de 

landbouwers, de erfbetreders, de onderzoekers van morgen...) werd versterkt: De 

Hooibeekhoeve blijft een geliefde plaats voor praktijklessen, stageplaatsen en 

eindwerken. 

Landbouw is en blijft een belangrijke speler op het platteland. Door de 

vervreemding tussen producent en consument verliest landbouw maatschappelijk 

draagvlak. Om dit tij te keren hebben we blijvend ingezet op landschapsintegratie 

en hebben we landbouweducatie verder uitgebouwd. Hiervoor werd de 

infrastructuur uitgebreid met een educatieve ruimte en bijkomende polyvalente 

ruimtes. 
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De verzelfstandiging heeft bijgedragen tot deze realisaties. De afgelopen jaren 

werden de opgebouwde reserves nuttig aangewend, waardoor grotere projecten 

konden gerealiseerd worden. De financiële flexibiliteit liet ook een vlottere 

projectwerking toe. De adviserende ondersteunende rol vanuit het departement 

heeft ook zeker bijgedragen tot deze realisatie. 

 

4. Financiële situatie 

 

Het betreft een positieve situatie hetgeen blijkt uit het navolgend overzicht einde 

legislatuur: 

 

Dotatiebedrag 2018 Aantal VTE Opgebouwde reserves eind 2018 

986 526 21,9 1 556 853,72 

 

5. Eindconclusie 

 

Eindconclusie van het in dit verslag opgenomen evaluatierapport is dat de huidige 

organisatievorm als positief wordt beoordeeld. De redenen die destijds aanleiding 

gaven tot de omvorming van GPB naar APB zijn nog steeds aanwezig. Het 

APB Hooibeekhoeve staat dichter bij het moederhuis hetgeen de 

informatiedoorstroming vlotter maakt. Het departement kan hierdoor haar adviesrol 

ten volle uitspelen. De financiële flexibiliteit is ook zeer sterk aanwezig: De 

economische activiteit is sterk onderworpen aan prijsschommelingen en technische 

risico’s. Het projectwerk vereist verder dat men over meerdere jaren heen moet 

kunnen werken. Door de aanwezige flexibiliteit kan men deze opdrachten dan ook 

ten volle uitvoeren. Het APB adviseert dan ook de provincieraad om de 

Hooibeekhoeve in zijn huidige organisatievorm als autonoom provinciebedrijf te 

behouden. 

 

De deputatie stelt aan uw provincieraad voor om het evaluatierapport goed te 

keuren. De deputatie stelt tevens voor dat de huidige organisatievorm van het APB 

ongewijzigd blijft voor de duur van deze legislatuur aangezien het rapport aantoont 

dat de huidige organisatievorm heeft bijgedragen om de provinciale taken optimaal 

te behartigen. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 5 september 2019. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 221 van het provinciedecreet; 

 

Overwegende dat het bovenstaande evaluatierapport van het Autonoom 

Provinciebedrijf Hooibeekhoeve aantoont dat de huidige organisatievorm heeft 

bijgedragen om de provinciale taken optimaal te behartigen; 

 

Op voorstel van de deputatie, 
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BESLUIT: 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt het evaluatierapport over de verzelfstandiging van het 

APB Hooibeekhoeve tijdens de afgelopen legislatuur. 

 

Artikel 2: 

De provincieraad beslist om de Hooibeekhoeve te behouden in zijn huidige 

organisatievorm als autonoom provinciebedrijf. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

 

Nr. 4/4 van de agenda 

 

EVAP PV. Evaluatierapport over de verzelfstandiging van 

het EVAP Proefbedrijf Pluimveehouderij vzw. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Artikel 221 van het provinciedecreet bepaalt dat elk provinciaal verzelfstandigd 

agentschap in de loop van het eerste jaar na de volledige vernieuwing van de 

provincieraad een evaluatierapport opmaakt over de uitvoering van 

samenwerkingsovereenkomst. Dit rapport omvat ook een evaluatie van de 

verzelfstandiging. De provincieraad spreekt zich binnen de drie maanden uit over 

deze evaluatie. 

 

Concreet wordt, nadat de besluitvorming binnen de verzelfstandigde entiteiten werd 

afgerond, de evaluatierapporten van alle APB’s en EVAP’s voorgelegd aan de 

provincieraad in vergadering van heden (18 entiteiten). 

 

In casu wordt aan uw raad het evaluatierapport voorgelegd van het Extern 

verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm (EVAP) Proefbedrijf 

Pluimveehouderij vzw. De Algemene Vergadering van het EVAP Proefbedrijf 

Pluimveehouderij vzw heeft in haar vergadering van 21 mei 2019 het 

evaluatierapport goedgekeurd. 

 

Het rapport bevat samengevat de volgende elementen: 

• Een situering van de huidige context en werking  

Wat doet het EVAP? 

• De keuze en redenen voor de verzelfstandiging 

Zijn die redenen van deze verzelfstandiging nog steeds aanwezig? 

Heeft de verzelfstandiging bijgedragen tot de realisatiegraad van de doelstellingen 

en actieplannen? 

• Een overzicht van de financiële situatie op het einde van de vorige legislatuur. 

Dit bevat een opgave van de dotatie 2018, het aantal VTE en de opgebouwde 

reserves einde 2018. 

• Een slotconclusie over de verzelfstandiging 
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Evaluatierapport: 

 

1. Situering EVAP Proefbedrijf Pluimveehouderij vzw 

 

Het Proefbedrijf Pluimveehouderij is als provinciaal praktijkcentrum voor de 

pluimveehouder uniek in België. Als open en neutraal praktijkonderzoekcentrum, 

wordt de theoretische kennis getest en aangetoond onder praktijkomstandigheden. 

De klemtoon ligt daarbij op de efficiëntie van de pluimveehouderij, economische 

duurzaamheid en maatschappelijke oplossingen voor milieu, voedselveiligheid en 

dierenwelzijn, zowel voor leghennen als voor vleeskippen. 

Door directe communicatie met de pluimveehouders, kunnen actuele thema’s 

onderzocht worden met het oog op huidige en toekomstige vragen en noden uit het 

veld. Het Proefbedrijf Pluimveehouderij beschikt over alle faciliteiten om deze 

vragen te onderzoeken. Het Proefbedrijf werkt ook samen met andere 

onderzoekscentra en pluimveehouders. Bovendien kijkt het altijd naar onderzoek 

met een duurzaam karakter, waarvan er ook steeds facetten toepasbaar zijn in de 

biologische pluimveehouderij. 

 

Het Proefbedrijf Pluimveehouderij (PV) werd, als een van de entiteiten van de 

voormalige Provinciale Dienst voor Land- en Tuinbouw (PDLT), met ingang van 

1 januari 2003 omgevormd tot een gewoon provinciebedrijf (GBP) ten einde het 

maximale doorgroeikansen aan te bieden in een structuur die het mogelijk maakte 

de semi-commerciële activiteiten soepel en flexibel te verwerken in een eigen 

boekhouding. Het GBP kon op deze wijze reserves opbouwen waarmee duurzame 

investeringen konden worden uitgevoerd. Omwille van financiële redenen namelijk 

het ontvangen van investeringssteun van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds 

werd het gewoon provinciebedrijf vanaf 2012 omgevormd tot een EVAP met 

vzw-structuur. 

 

Het EVAP ressorteert onder het departement Economie, Streekbeleid en Europa. 

 

2. De keuze van de verzelfstandiging 

 

De vorm van externe verzelfstandiging, waarbij werd geopteerd voor een 

vzw-structuur in een privaatrechtelijke vorm, wordt uitzonderlijk toegepast. In 

principe wordt deze organisatievorm slechts toegepast wanneer decretale of 

wettelijke verplichtingen dit opleggen en of derden structureel in het beheer van 

het agentschap moeten worden betrokken. 

 

Voor het Proefbedrijf Veehouderij werd destijds geopteerd om het gewoon 

provinciebedrijf vanaf 1 januari 2012 als een EVAP met vzw-structuur op te richten 

teneinde investeringssteun te ontvangen van het Vlaams 

Landbouwinvesteringsfonds. 

Zonder deze specifieke verzelfstandigingsvorm was het niet mogelijk om subsidies 

te ontvangen van de Vlaamse overheid (i.c. voormeld fonds). Dankzij die steun 

konden we stallen bouwen die voldoen aan de behoeftes van het onderzoek. Om 

efficiënt de projectwerking te kunnen toepassen was ook een flexibel 

personeelsbeleid noodzakelijk met de bijhorende financiële middelen. Ook voor de 

participatie van de sector in de bestuursorganen van de vzw was een EVAP de 

meest aangewezen organisatievorm. 

 



PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 

 118 

3. Realisatie van de doelstellingen, actieplannen en acties 

 

Er werd tijdens deze legislatuur heel wat gerealiseerd in het kader van de 

beleidsdoelstelling en actieplannen. 

 

Beleidsdoelstelling: We ontwikkelen en stimuleren de sociaal-economische 

speerpunten van de organisatie op basis van een geïntegreerde, multidisciplinaire 

en duurzame visie op de provincie en haar deelgebieden. 

 

Actieplan: We internationaliseren het economisch beleid door het onderhouden van 

samenwerkingsverbanden met de buurregio's en het opzetten van strategische 

partnerschappen met gebenchmarkte regio's en het internationaal positioneren van 

onze instellingen.  

Actie: We participeren actief in internationale netwerken als Proefbedrijf 

Pluimveehouderij. 

 

Actieplan: We moedigen innovatie en ondernemerschap aan via verschillende triple 

helix samenwerkingsverbanden en de eigen kennisinstellingen.  

Actie: Het Proefbedrijf Pluimveehouderij ontvangt in groepsverband leerlingen en 

studenten uit het landbouwonderwijs omdat ze potentiële nieuwe pluimveehouders 

zijn.  

Actie: Het Proefbedrijf Pluimveehouderij participeert actief in de volgende externe 

netwerken, Technopool Pluimvee, Praktijkcentrum Pluimvee, World's Poultry 

Science Association (WPSA) en Coördinatiecentrum praktijkonderzoek biologische 

teelten (CCBT) 

Actie: Op basis van praktijkonderzoek publieke kennis genereren voor de 

vleeskuiken- en leghennenhouders en hun sectoren. 

 

Realisaties: Het Proefbedrijf Pluimveehouderij voorziet jaarlijks een 20-tal 

bedrijfsbezoeken van klassen uit het landbouwonderwijs. Dit gaat over minimaal 

400 leerlingen per jaar. 

Het Proefbedrijf Pluimveehouderij heeft zich in de projectwerking ontpopt tot een 

internationale speler. Door de goedkeuring van het project Mitecontrol waarin het 

Proefbedrijf Pluimveehouderij ‘lead partner’ is, worden we ondertussen in vele 

consortia gevraagd om mee te doen, maar ook veel bedrijven hebben ondertussen 

de weg naar het Proefbedrijf Pluimveehouderij gevonden. Tal van abstracts van 

onderzoek uitgevoerd op het Proefbedrijf Pluimveehouderij werden reeds aanvaard 

op internationale congressen. 

Het Proefbedrijf Pluimveehouderij neemt nog steeds deel in volgende externe 

netwerken: Technopool Pluimvee, Praktijkcentrum Pluimvee, WPSA, WVPA, CCBT, 

VEMIS, ATF, en Aghrant. 

Al de kennis die wordt gegenereerd uit projecten of eigen onderzoek wordt via 

studiedagen, sectordagen, mededelingen en nieuwsbrieven verspreid naar de 

sector. 

 

De EVAP-structuur heeft ertoe geleid dat we subsidies van de Vlaamse Overheid en 

de sector konden ontvangen, waardoor we stallen konden bouwen die voldoen aan 

de behoeftes van het onderzoek. Ook onze FTIR-analyser werd gesubsidieerd door 

de Vlaamse Overheid. Dit heeft ertoe geleid dat we op dit moment de enigen zijn, 

met de mogelijkheid tot het uitvoeren van grootschalig emissie-onderzoek binnen 

de pluimveesector. 
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4.Financiële situatie 

 

Het betreft een positieve situatie hetgeen blijkt uit het navolgend overzicht einde 

legislatuur: 

 

Dotatiebedrag 2018 Aantal VTE Opgebouwde reserves eind 2018 

1 580 632 19,5 1 132 085,98 

 

5. Eindconclusie 

 

Eindconclusie van het ingediend evaluatierapport is dat de huidige organisatievorm 

als positief wordt beoordeeld. Hij is te behouden omdat deze structuur heeft 

bijgedragen tot het behalen van de doelstellingen en algemeen beheer. Het EVAP 

adviseert dan ook de provincieraad om Proefbedrijf Pluimveehouderij vzw in zijn 

huidige organisatievorm als extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke 

vorm te behouden. 

 

De deputatie stelt aan uw provincieraad voor om het evaluatierapport goed te 

keuren. De deputatie stelt tevens voor dat de huidige organisatievorm van het 

EVAP ongewijzigd blijft voor de duur van deze legislatuur aangezien het rapport 

aantoont dat de huidige organisatievorm heeft bijgedragen om de provinciale taken 

optimaal te behartigen. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 5 september 2019. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 221 van het provinciedecreet; 

 

Overwegende dat het bovenstaande evaluatierapport van het EVAP Proefbedrijf 

Pluimveehouderij vzw aantoont dat de huidige organisatievorm heeft bijgedragen 

om de provinciale taken optimaal te behartigen; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt het evaluatierapport over de verzelfstandiging van het EVAP 

Proefbedrijf Pluimveehouderij vzw tijdens de afgelopen legislatuur. 

 

Artikel 2: 

De provincieraad beslist om het Proefbedrijf Pluimveehouderij vzw te behouden in 

zijn huidige organisatievorm als extern verzelfstandigd agentschap in 

privaatrechtelijke vorm. 

 

 

VOORZITTER.- De heer Vandendriessche heeft het woord. 
 

De heer VANDENRIESSCHE.- Onze fractie zal zich onthouden bij de punten 4/3 en 4/4. 
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VOORZITTER.- Dan kunnen we overgaan tot de stemming van de punten 4/2 tot en met 

4/4. 
 

De stemming kan starten. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

36 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

35 leden hebben ja gestemd; 

 1 lid heeft zich onthouden. 
 

De agendapunten 4/2, 4/3 en 4/4 worden samen ter stemming voorgelegd. Ze worden 

goedgekeurd met 35 stemmen ja, bij 1 onthouding. 
 

 

Nr. 4/5 van de agenda 

 

Budget 2019. Derde reeks wijzigingen. 

Financieel evenwicht met toelichting bij de aanpassing 

van de kredieten. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Naar aanleiding van de derde 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. 

 

De derde 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 

RESULTAAT OP KASBASIS na de derde 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 

AUTOFINANCIERINGSMARGE na de derde budgetwijziging -13.462.997 
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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 

Herrekende AUTOFINANCIERINGSMARGE na de derde budgetwijziging 3.886.090 

 

Het evenwicht van het budget blijft bewaard. Het resultaat op kasbasis blijft gelijk, 

de autofinancieringsmarge daalt met 2.560.552 EUR in 2019. 

 

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. 

 

Volgende rapporten met ‘x’ worden bijgevoegd ter goedkeuring van de derde 

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 
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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 12 september 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 derde 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. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

36 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

26 leden hebben ja gestemd; 

10 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 26 stemmen ja, bij 10 onthoudingen. 
 

 

VOORZITTER.- Ik stel voor de agendapunten 4/6 en 4/7 met één stemming af te 

handelen. De raad stemt ermee in. 
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Nr. 4/6 van de agenda 

 

Provinciale overheidsopdrachten Kalmthout. 

Arboretum Kalmthout. Vangeertenhof. 

Renovatie interieur. Ontwerp. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

In de meerjarenplanning werd krediet voorzien voor de renovatie van het interieur 

van het Vangeertenhof bij het Arboretum te Kalmthout. 

 

Het exterieur van het Vangeertenhof, de parkvilla op het arboretum te Kalmthout, 

werd gerestaureerd en voorlopig opgeleverd april 2018. Voor het vervolgtraject is 

een bedrag van 210.000,00 EUR voorzien. Dit vervolgtraject omvat 

2 deelprojecten: de afbraak van de studio’s en de interieurrestauratie. 

 

Voor de afbraak van de studio’s werd een omgevingsvergunning verkregen op 

25 mei 2019. Deze werken zijn geraamd op 44.129,79 EUR incl. BTW en omvatten 

de volledig sloop van de studio’s en de nieuwe omgevingsaanleg. De uitvoering 

van dit gedeelte is gepland tegen eind 2019. 

 

Thans ligt voor goedkeuring door uw raad het ontwerp voor de renovatie van het 

interieur van het Vangeertenhof voor, opgemaakt door het departement Logistiek. 

 

De interieurrestauratie omvat alle technieken waarbij de focus ligt op het 

EPB-conform maken van de parkvilla. Aangezien bij de exterieurrestauratie de 

nadruk werd gelegd op de historische gevel met o.a. het behoud van de bestaande 

ramen met enkelvoudige beglazing, voldoet deze restauratie niet aan de huidige 

EPB-normen. Het interieurdossier omvat een volledige HVAC-installatie waardoor 

het project wel aan de huidige EPB-normen zal voldoen. 

 

De overige werkzaamheden omvatten beperkte ingrepen waardoor een volledig 

nieuw programma van eisen kan gerealiseerd worden zonder enige bijbouw. 

Hierdoor komt de historische parkvilla terug volledig tot zijn recht in de tuin. 

 

De eerste 2 verdiepingen krijgen een semipublieke functie met op het gelijkvloers 

een tentoonstellingsruimte, een grote berging, sanitair aangepast aan 

andersvaliden en een koude keuken. De eerste verdieping wordt ingericht met een 

vergaderzaal, een warme keuken en een grote berging. Op het bovenste niveau is 

een minimale ingreep nodig om deze om te vormen tot studio voor tijdelijke 

bewoning.  

 

De kosten van deze werken worden geraamd op 187.122,76 EUR + 39.295,78 EUR 

(21 % btw) = 226.418,54 EUR. 160.888,75 EUR wordt ten laste genomen door de 

provincie, 65.529,79 EUR door het Arboretum Kalmthout evap vzw voor het deel 

afwerking en meubilering. 

 

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

gunnen van de werken de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 

voorafgaande bekendmaking vast te stellen, in toepassing van artikel 41.§1.2° van 

de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten. 

Het ontwerp is digitaal beschikbaar. 
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De deputatie keurde dit verslag in zitting van 5 september 2019 goed. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de inschrijving in het meerjarenplan van een krediet voor de renovatie 

van het interieur van het Vangeertenhof bij het Arboretum te Kalmthout; 

 

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

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

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

interieur van het Vangeertenhof bij het Arboretum te Kalmthout, opgemaakt door 

departement Logistiek, en stelt in toepassing van artikel 41.§1.2° van de wet van 

17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten als wijze van gunnen van deze werken 

de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 

vast. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

 

Nr. 4/7 van de agenda 

 

Provinciale overheidsopdrachten. Westerlo. Kamp C. 

Bouwen van een circulair kantoorgebouw 't Centrum. 

Ontwerp. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

In de meerjarenplanning werd krediet voorzien voor het bouwen van een circulair 

kantoorgebouw 't Centrum bij Kamp C te Westerlo. 

 

Thans ligt het ontwerp voor deze werken voor. 

 

Het ontwerp voorziet in het bouwen van een innovatief gebouw dat als katalysator 

moet dienen voor het circulair bouwen in Vlaanderen en daarbuiten. Het is het 

eerste circulaire bedrijfsgebouw in België en omvat in hoofdzaak een 

kantoorgebouw met modulaire inrichting en transformeerbare werkplekken. Als het 

gebouw verouderd is, kan het volledig gedemonteerd worden. De materialen zijn 

herbruikbaar. 

 

De kosten van deze werken worden geraamd op 1.000.000,00 EUR + 

210.000,00 EUR (21 % btw) = 1.210.000,00 EUR. Daarnaast omvat de opdracht 

ook het energiemanagement voor het gebouwgebonden energieverbruik en 

onderhoud voor 20 jaar. De kosten hiervan worden geraamd op 50.000,00 EUR, 

excl. btw per jaar. 

 

De opdracht omvat het ontwerp, de realisatie, het onderhoud en het 

energiemanagement van het eerste circulaire bedrijfsgebouw in Vlaanderen en is 

daarom geen standaardopdracht. Gelet op de aard en de complexiteit van de 

opdracht stelt de deputatie voor om als wijze van gunnen van de werken de 
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concurrentiegerichte dialoog vast te stellen, in toepassing van artikel 39 van de 

Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten. Deze dialoog moeten leiden tot 

een innovatiever resultaat. 

 

Het departement Logistiek ging er aanvankelijk van uit dat het dossier volledig 

beheerd en gegund zou worden door APB Kamp C, gelet op de specificiteit en de 

complexiteit eigen aan de manier van bouwen en de expertise. De raad van 

bestuur APB Kamp C keurde in vergadering van 28 november 2018 het ontwerp 

goed en hechtte goedkeuring aan bovenvermelde gunningsprocedure. De 

gunningsprocedure werd dan ook reeds opgestart door APB Kamp C. Momenteel 

zijn reeds 3 potentiële firma’s geselecteerd om die de bouwwerken kunnen 

uitvoeren. Thans worden de onderhandelingen gevoerd met deze firma’s om te 

komen tot een gunningsbeslissing. Nu het de bedoeling is de opdracht te sluiten 

met de provincie Antwerpen als opdrachtgever en budgethouder, net als alle 

andere grote investeringen, dient uw raad goedkeuring te hechten aan het 

ontwerp en de gunningsprocedure. 

 

Het ontwerp omvat de selectieleidraad en is digitaal beschikbaar. 

 

De deputatie keurde dit verslag in zitting van 5 september 2019 goed. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de inschrijving in de meerjarenplanning van een krediet voor het bouwen 

van een circulair kantoorgebouw 't Centrum bij Kamp C te Westerlo; 

 

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

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

De provincieraad hecht goedkeuring aan het ontwerp voor het bouwen van een 

circulair kantoorgebouw 't Centrum bij Kamp C te Westerlo en stelt in toepassing 

van artikel 39 van de Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016 als wijze 

van gunnen van deze werken de concurrentiegerichte dialoog vast. 

 

 

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

4/6 en 4/7. 
 

De stemming kan starten. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

36 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

36 leden hebben ja gestemd. 
 

De agendapunten 4/6 en 4/7 worden samen ter stemming voorgelegd. Ze worden 

goedgekeurd met 36 stemmen ja. 
 

VOORZITTER.- Ik stel voor de agendapunten 4/8 tot en met 4/11 met één stemming af te 

handelen. De raad stemt ermee in. 
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Nr. 4/8 van de agenda 

 

Vastgoed. Fietsostrade Antwerpen-Lier. Deelproject 1. 

Segment 5/oost. Grondaankoop inneming 4. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Op 13 december 2018 hechtte de deputatie goedkeuring aan de onteigeningsstaat 

voor segment 5/oost van deelproject 1 voor de aanleg van de fietsostrade 

Antwerpen-Lier en gaf het team Vastgoed in afwachting van de goedkeuring van 

het bezettings- en onteigeningsplan door de provincieraad opdracht op basis 

daarvan reeds minnelijke onderhandelingen aan te vatten met de eigenaars. 

 

Thans kan een eerste verkoopbelofte ter goedkeuring voorgelegd worden. Het 

betreft inneming 4, eigendom van de heer Gilbert Remouchamps. 

 

Volgens het schattingsverslag van 11 oktober 2018 van landmeter-expert Mathieu 

Petitjean is deze inneming gelegen in woongebied. Dit schattingsverslag hield 

echter geen rekening met het feit dat de gemeenteraad van Lier op 23 april 2018 

een masterplan heeft goedgekeurd, waardoor het betrokken perceel ontsloten en 

ontwikkeld kan worden tot volwaardige bouwgrond, en waardoor het dus ook een 

hogere waarde krijgt. 

Om redenen van billijkheid werd voor deze inneming bovenop de schattingsprijs 

een meerprijs van 60,00 EUR/m² toegekend die de toekomstwaarde compenseert. 

 

Boven de grondwaarde bekomt de verkoper nog de bij de onteigening gebruikelijke 

wederbeleggingsvergoeding en wachtintrest, en een vergoeding voor opstanden 

(zoals afsluitingen, beplantingen, ….). 

 

Het bodemattest is niet blanco, maar OVAM heeft laten weten dat er geen sanering 

nodig is en dat het perceel verkocht kan worden. 

 

De bijlagen zijn digitaal beschikbaar. 

 

Krediet is voorzien in het budget. 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 12 september 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 2/2)’ voor de aanleg van de fietsostrade 

Antwerpen-Lier; 

 

Gelet op de verkoopbelofte; 

 

Gelet op de schatting; 

Gelet op het bodemattest en de mededeling van OVAM; 
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Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

Onder verklaring dat de verwerving gebeurt voor openbaar nut, met name voor de 

aanleg van de fietsostrade Antwerpen-Lier, wordt machtiging gegeven tot de 

aankoop van de hiernavolgende inneming van het bezettings- en onteigeningsplan 

‘fietsostrade Antwerpen-Lier - deelproject 1 - segment 5 (plan 2/2)’ van 

28 augustus 2018 met precad nummer 12393/10360: 

 

 Inneming 4, ten kadaster gekend als Lier, derde afdeling, sectie F, nummer 

297h2/deel, 49 m² groot en eigendom van de heer Gilbert Remouchamps, 

tegen de prijs van 10.606,94 EUR, alle vergoedingen inbegrepen. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

 

Nr. 4/9 van de agenda 

 

Vastgoed. Essen. Fietsostrade Antwerpen-Essen. 

Vakken St-Jansstraat-Wildertse Duintjes, 

Paviljoenweg-Heikant en Paviljoenweg-Kalmthoutsesteenweg. 

Overdracht aan gemeente. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

In de periode 2012-2018 werden in de gemeente Essen tal van gronden verworven 

voor de aanleg van de fietsostrade Antwerpen-Essen, vakken St-Jansstraat-

Wildertse Duintjes, Paviljoenweg-Heikant en Paviljoenweg-Kalmthoutsesteenweg. 

 

Nu de fietsostrade aangelegd is, dienen de gronden overgedragen te worden aan de 

gemeente. Dit is zo voorzien in de samenwerkingsovereenkomst die provincie en 

gemeente voor de aanleg van de fietsostrade afsloten. 

Conform de samenwerkingsovereenkomst geschiedt de overdracht kosteloos. De 

gemeente draagt de kosten van de akte. 

 

Vermits de transactie gebeurt tussen 2 openbare besturen, kan de akte opgesteld 

en verleden worden door de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse 

Overheid. 

Voorgesteld wordt dat de provincie zich voor de ondertekening van de akte zou 

laten vertegenwoordigen door de instrumenterende commissaris van de afdeling 

Vastgoedtransacties. Hij heeft daartoe de bevoegdheid krachtens het decreet van 

19 december 2014 houdende de Vlaamse Vastgoedcodex, waarbij de bevoegdheid 

van de Vlaamse commissarissen werd vastgelegd tot het uitvoeren van bepaalde 

vermogensrechtelijke verrichtingen in naam en voor rekening van het Vlaams 

Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse gemeenschaps- en 

gewestinstellingen en bepaalde entiteiten opgesomd in artikel 5, zoals de 

provincies. 

Uw raad dient hiervoor uitdrukkelijk machtiging te verlenen. 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 5 september 2019. 
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Het dossier is digitaal beschikbaar. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Overwegende dat de fietsostrade Antwerpen-Essen, vakken St-Jansstraat-Wildertse 

Duintjes, Paviljoenweg-Heikant en Paviljoenweg-Kalmthoutsesteenweg te Essen, 

aangelegd is; 

 

Overwegende dat de samenwerkingsovereenkomst tussen provincie en gemeente 

voorziet dat na de aanleg de gronden kosteloos worden overgedragen aan de 

gemeente, die de kosten van de akte van overdracht draagt; 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Machtiging wordt verleend tot de gratis overdracht van de vakken St-Jansstraat tot 

Wildertse Duintjes, en Paviljoenweg tot Heikant, aan de gemeente Essen, zoals dit 

traject staat aangeduid op onteigeningsplan nummer “I-014.043-18-01A” van 

studiebureau Grontmij Stokmans, en momenteel ten kadaster gekend is als 

2de afdeling sectie C zonder kadastrale nummer (innemingen 1-2-3-5-6-7-8-9-10-

11-13-14-15), en 2de afdeling sectie C nummer 466y2/deel (inneming 4). 

 

Artikel 2: 

Machtiging wordt verleend tot de gratis overdracht van het vak Paviljoenweg tot 

Kalmthoutsesteenweg, aan de gemeente Essen, zoals dit traject staat aangeduid op 

onteigeningsplan nummer “I-014.043.2-18-01 1/1, uitgave F” van studiebureau 

Grontmij met referentienummer 11642-10282, gewijzigd bij onteigeningsplan 

nummer “I-014.043.2-18-01 1/1, uitgave G” van studiebureau Grontmij met 

referentienummer 11642-10326, en momenteel ten kadaster gekend is als 

2de afdeling sectie D zonder kadastrale nummer (innemingen 1-2-3-4-5-6-7-8a-11-

12-13-14-15-16-17-18-19-20), en 2de afdeling sectie D nummer 788a 

(inneming 8b), 788b (inneming 9), 788c (inneming 10) en 531g56 (inneming 21). 

 

Artikel 3: 

De kosten verbonden aan het opstellen en verlijden van de akte vallen ten laste 

van de gemeente. 

 

Artikel 4: 

Beslist wordt aan de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie 

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

 

Artikel 5: 

Voor zover als nodig wordt beslist de voormelde goederen te desaffecteren uit het 

openbaar domein. 
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Artikel 6: 

Aan de instrumenterende Vlaamse commissaris bij de afdeling Vastgoedtransacties 

wordt volmacht verleend om de provincie Antwerpen te vertegenwoordigen bij de 

ondertekening van de akte. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

 

Nr. 4/10 van de agenda 

 

Vastgoed. Mechelen. Fietsostrade Antwerpen-Mechelen. 

Overdracht vak Vrouwvliet-Caputsteenstraat aan gemeente. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Voor de aanleg van de fietsostrade Antwerpen-Mechelen op het grondgebied van 

Mechelen keurde uw raad in vergadering van 26 september 2013 een 

onteigeningsplan goed voor het vak Vrouwvliet-Caputsteenstraat. Voor de aanleg 

dienden 6 innemingen verworven te worden. 

 

Nu de fietsostrade aangelegd is, dienen de gronden overgedragen te worden aan de 

gemeente. Dit is zo voorzien in de samenwerkingsovereenkomst die provincie en 

gemeente voor de aanleg van de fietsostrade afsloten. 

Conform de samenwerkingsovereenkomst geschiedt de overdracht kosteloos. De 

gemeente draagt de kosten van de akte. 

 

Vermits de transactie gebeurt tussen 2 openbare besturen, kan de akte opgesteld 

en verleden worden door de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse 

Overheid. 

Voorgesteld wordt dat de provincie zich voor de ondertekening van de akte zou 

laten vertegenwoordigen door de instrumenterende commissaris van de afdeling 

Vastgoedtransacties. Hij heeft daartoe de bevoegdheid krachtens het decreet van 

19 december 2014 houdende de Vlaamse Vastgoedcodex, waarbij de bevoegdheid 

van de Vlaamse commissarissen werd vastgelegd tot het uitvoeren van bepaalde 

vermogensrechtelijke verrichtingen in naam en voor rekening van het Vlaams 

Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse gemeenschaps- en 

gewestinstellingen en bepaalde entiteiten opgesomd in artikel 5, zoals de 

provincies. 

Uw raad dient hiervoor uitdrukkelijk machtiging te verlenen. 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 5 september 2019. 

 

Het dossier is digitaal beschikbaar. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Overwegende dat de fietsostrade Antwerpen-Mechelen, vak Vrouwvliet tot 

Caputsteenstraat te Mechelen, aangelegd is; 

 

Overwegende dat de samenwerkingsovereenkomst tussen provincie en gemeente 

voorziet dat na de aanleg de gronden kosteloos worden overgedragen aan de 

gemeente, die de kosten van de akte van overdracht draagt; 
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Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Machtiging wordt verleend tot de gratis overdracht van het vak Vrouwvliet-

Caputsteenstraat, aan de stad Mechelen, zoals dit traject staat aangeduid op het 

onteigeningsplan nummer 24/80.013 van studiebureau Mebumar, met 

referentienummer 12402/10195, en momenteel ten kadaster gekend is als 

2de afdeling sectie B zonder kadastrale nummer (innemingen 2-7-8-9), en 

2de afdeling sectie B nummer 191w (inneming 5) en 186a3 (inneming 6). 

 

Artikel 2: 

De kosten verbonden aan het opstellen en verlijden van de akte vallen ten laste 

van de gemeente. 

 

Artikel 3: 

Beslist wordt aan de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie 

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

 

Artikel 4: 

Voor zover als nodig wordt beslist de voormelde goederen te desaffecteren uit het 

openbaar domein. 

 

Artikel 5: 

Aan de instrumenterende Vlaamse commissaris bij de afdeling Vastgoedtransacties 

wordt volmacht verleend om de provincie Antwerpen te vertegenwoordigen bij de 

ondertekening van de akte. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

 

Nr. 4/11 van de agenda 

 

Vastgoed. Sint-Katelijne-Waver. 

Fietsostrade Antwerpen-Mechelen. Vak Groenstraat-Vrouwvliet. 

Overdracht aan gemeente. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Voor de aanleg van de fietsostrade Antwerpen-Mechelen, vak Groenstraat-

Vrouwvliet te Sint-Katelijne-Waver, kocht de provincie bij akte van 28 januari 2014 

een strook grond van 586 m². 

 

Nu de fietsostrade aangelegd is, dient dit perceel, 2de afdeling sectie D nummer 

0535M P000, overgedragen te worden aan de gemeente. Dit is zo voorzien in de 

samenwerkingsovereenkomst die provincie en gemeente voor de aanleg van de 

fietsostrade afsloten. 

Conform de samenwerkingsovereenkomst geschiedt de overdracht kosteloos. De 

gemeente draagt de kosten van de akte. 
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Vermits de transactie gebeurt tussen 2 openbare besturen, kan de akte opgesteld 

en verleden worden door de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse 

Overheid.  

Voorgesteld wordt dat de provincie zich voor de ondertekening van de akte zou 

laten vertegenwoordigen door de instrumenterende commissaris van de afdeling 

Vastgoedtransacties. Hij heeft daartoe de bevoegdheid krachtens het decreet van 

19 december 2014 houdende de Vlaamse Vastgoedcodex, waarbij de bevoegdheid 

van de Vlaamse commissarissen werd vastgelegd tot het uitvoeren van bepaalde 

vermogensrechtelijke verrichtingen in naam en voor rekening van het Vlaams 

Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse gemeenschaps- en 

gewestinstellingen en bepaalde entiteiten opgesomd in artikel 5, zoals de 

provincies. Uw raad dient hiervoor uitdrukkelijk machtiging te verlenen. 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 5 september 2019. 

 

Het dossier is digitaal beschikbaar. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Overwegende dat de fietsostrade Antwerpen-Mechelen, vak Groenstraat tot 

Vrouwvliet te St-Katelijne-Waver aangelegd is; 

 

Overwegende dat de samenwerkingsovereenkomst tussen provincie en gemeente 

voorziet dat na de aanleg de gronden kosteloos worden overgedragen aan de 

gemeente, die de kosten van de akte van overdracht draagt; 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Machtiging wordt verleend tot de gratis overdracht van het perceel te 

Sint-Katelijne-Waver, ten kadaster gekend 2de afdeling sectie D nummer 0535M 

P000, groot 586 m², aan de gemeente Sint-Katelijne-Waver. 

 

Artikel 2: 

De kosten verbonden aan het opstellen en verlijden van de akte vallen ten laste 

van de gemeente. 

 

Artikel 3: 

Beslist wordt aan de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie 

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

 

Artikel 4: 

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

openbaar domein. 

 

Artikel 5: 

Aan de instrumenterende Vlaamse commissaris bij de afdeling Vastgoedtransacties 

wordt volmacht verleend om de provincie Antwerpen te vertegenwoordigen bij de 

ondertekening van de akte. 
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VOORZITTER.- Als er geen vragen zijn kunnen we overgaan tot de stemming van de punten 

4/8 tot en met 4/11. 
 

De stemming kan starten. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

36 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

36 leden hebben ja gestemd. 
 

De agendapunten 4/8, 4/9, 4/10 en 4/11 worden samen ter stemming voorgelegd. Ze 

worden goedgekeurd met 36 stemmen ja. 
 

 

VOORZITTER.- Ik stel voor de agendapunten 4/12 en 4/13 met één stemming af te 

handelen. De raad stemt ermee in. 
 

Nr. 4/12 van de agenda 

 

Vastgoed. Ranst. Tappelbeek (A.8.05). 

Aanleg overstromingsgebied. Aankoop grond 

(gesloopte) woning Mollentstraat 58. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Het samenvloeiingsgebied van de Tappelbeek (waterloop van 2de categorie) en de 

Molenbeek-Bollaak (waterloop van 1ste categorie) maakt deel uit van een vrij 

uitgestrekt effectief overstromingsgevoelig gebied op het grondgebied van de 

gemeenten Zandhoven en Ranst. Het is een gebied dat vaak grotendeels onder 

water staat. 

 

Vroeger kon het overstromingswater bij hoge waterstanden ter hoogte van een 

lager gelegen jaagpad onder de brug van de N16 naar het Netekanaal stromen. 

Omdat het Netekanaal echter fungeert als ruwwaterbron voor de 

drinkwaterproductie en is aangeduid als beschermingszone voor de onttrekking van 

oppervlaktewater bestemd voor menselijke consumptie, is de voeding ervan met 

potentieel vervuild overstromingswater absoluut ongewenst. Daarom bouwde De 

Vlaamse Waterweg (het vroegere Waterwegen en Zeekanaal), de beheerder van 

het Netekanaal, een keermuur ter hoogte van het instroompunt onder de brug van 

de N16. Later werd verder stroomafwaarts een uitstroomconstructie met 3 sluizen 

gebouwd om in geval van nood een gecontroleerde afvoer naar het Netekanaal 

mogelijk te maken. Door de keermuur te verhogen werd het waterbergend 

vermogen van de vallei nog meer aangesproken, wat in 1998 en 2002 ernstige 

schade veroorzaakte door wateroverlast aan een aantal woningen. Na een 

jarenlange rechtszaak werd De Vlaamse Waterweg veroordeeld tot het betalen van 

een schadevergoeding. Bovendien was De Vlaamse Waterweg door een uitspraak in 

kortgeding verplicht om de schuiven naar het Netekanaal open te zetten wanneer 

een bepaald waterpeil (5,05 m TAW) bereikt werd. 

 

De voorbije jaren is Water-link op een aantal kritische momenten akkoord gegaan 

met het tijdelijk openen van één sluis. Indien dit niet volstond werd beroep gedaan 

op de Civiele Bescherming om water van de Molenbeek-Bollaak ter hoogte van de 

monding te verpompen naar de Kleine Nete. Het openen van twee of drie sluizen 



VERGADERING VAN 26 SEPTEMBER 2019 

 133 

zou immers een nefaste invloed kunnen hebben op de drinkwaterproductie en de 

drinkwatervoorziening door Water-link. 

Deze manier van werken vergde de voorbije jaren (in 2010, 2012 en 2015) de inzet 

van relatief veel mensen en middelen in verhouding tot het geringe aantal te 

beschermen woningen. Oorspronkelijk betrof het drie problematisch gelegen 

woningen, maar één daarvan werd in 2004-2005 al gekocht door De Vlaamse 

Waterweg en afgebroken. Er blijven dus nog twee woningen over. 

 

Na de wateroverlast van 2015 ontstond een consensus om die twee woningen (de 

ene langs de Tappelbeek, de andere langs de Molenbeek) te verwerven en af te 

breken. 

 

Gezien het grote belang voor Water-link werd afgesproken dat Water-link de 

verwerving voor haar rekening zou nemen. Er werd afgesproken dat de 

verwervingskosten zouden verdeeld worden tussen de verschillende betrokken 

partijen. Ook de beide waterloopbeheerders hadden er immers belang bij dat deze 

woningen zouden verdwijnen. De Vlaamse Milieumaatschappij zou 50% van de 

verwervingskosten dragen voor de woning gelegen aan de Molenbeek. De provincie 

Antwerpen zou dan instaan voor 50% van de verwervingskosten van de woning 

langs de Tappelbeek. 

 

Op basis van het schattingsverslag van 13 december 2018 van landmeter-expert 

Hans Engels werd een akkoord bekomen over vergoeding ten bedrage van de helft 

van 450.300,00 EUR (395.000,00 EUR schattingsprijs + 53.325,00 EUR 

wederbeleggingsvergoeding + 1.975,00 EUR wachtintresten), hetzij 

225.150,00 EUR. Dit bedrag werd nog vermeerderd met de helft van het bedrag 

van de gemaakte verwervingskosten (schatting/keuringsattesten/notaris) of 

3.302,88 EUR. 

 

Daar bovenop zal de provincie aan Water-link nog een bedrag van 29.850,00 EUR 

betalen als tegemoetkoming in de sloopkosten van de woning, wat het totaal van 

de vergoeding op 258.302,88 EUR brengt. 

 

De provincie Antwerpen wordt in ruil voor deze vergoeding eigenaar van de grond - 

met een oppervlakte van 2.000 m² - met de bedoeling er een klein 

overstromingsgebied in te richten. 

 

De bijlagen zijn digitaal beschikbaar. 

 

Krediet is voorzien in het budget. 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 5 september 2019. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Overwegende dat bij overstroming van het samenvloeiingsgebied van de 

Tappelbeek en de Molenbeek-Bollaak te Ranst de drinkwatervoorziening van 

Water-link in het gedrang komt; 

 

Overwegende dat deze drinkwatervoorziening gevrijwaard kan worden door de 

sloop van o.a. de woning in de Mollentstraat 58 te Ranst; 

 



PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 

 134 

Overwegende dat na de sloop van de woning in de Mollentstraat 58 de vrijgekomen 

percelen aangewend kunnen worden voor de inrichting van een 

overstromingsgebied; 

 

Rekening houdend met de gemaakte afspraken tussen de Vlaamse 

Milieumaatschappij, Water-link en de provincie Antwerpen; 

 

Gelet op de schatting; 

 

Gelet op de bodemattesten; 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

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

voor de inrichting van een overstromingsgebied langs de Tappelbeek, wordt 

machtiging verleend tot de aankoop jegens Water-link van twee percelen grond, 

ten kadaster gekend als Ranst, 3de afdeling, sectie B, nummers 363b en 364a en 

samen 2.000 m² groot volgens kadaster, tegen een bedrag van 258.302,88 EUR. 

 

Artikel 2: 

Water-link zal vóór het verlijden van de aankoopakte de woning op de in artikel 1 

vernoemde percelen slopen. 

 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Van Dienderen heeft het woord. 

 

Mevrouw VAN DIENDEREN.- We hebben een warm hart voor die projecten rond integraal 

waterbeleid.Net zoals we dat op vorige provincieraden hebben goedgekeurd gaan we ook 

deze goedkeuren. Het lijkt ons de uitdaging van de eeuw om iets rond het waterbeleid, het 

droogtebeleid te doen in de open ruimte. Bovendien zijn dat belangrijke groene aders in 

ons landschap. Ik denk dan zeker aan de Tappelbeek. Dat soort van investeringen vinden 

wij bijzonder zinvol. Dus wij keuren dat graag goed. 
 

 

Nr. 4/13 van de agenda 

 

Vastgoed. Zandhoven. Heidebeek (A.8.06.33). 

Gedeeltelijk vernieuwen en gedeeltelijk openleggen 

van de overwelving stroomafwaarts van de Driehoekstraat. 

Enige grondaankoop. Goedkeuring. 

 

Verslag van de deputatie 

 

De dienst Integraal Waterbeleid heeft het onteigeningsplan aangeleverd voor de 

grondverwerving voor het gedeeltelijk vernieuwen en gedeeltelijk openleggen over 

een lengte van zo’n 120 m van de overwelving van de Heidebeek te Zandhoven, 

stroomafwaarts van de Driehoekstraat. 
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Het onteigeningsplan werd opgemaakt door landmeter-expert Alain Bulen, beëdigd 

voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt (LAN-nr. 041079). 

 

De aankoop betreft 213 m² van het perceel ten kadaster gekend als Zandhoven, 

1ste afdeling, sectie C, nummer 41c (inn. 1). 

 

Het perceel is volgens het gewestplan gelegen in landschappelijk waardevol 

agrarisch gebied. Het team Vastgoed legt thans de verkoopbelofte ten bedrage van 

2.396,26 EUR voor deze inneming voor. De aankoop gebeurt binnen de marge van 

het schattingsverslag. 

 

Aangezien de enige aan te kopen inneming minnelijk verworven kon worden, 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 verkoopbelofte 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: 

Het openleggen van ingebuisde waterlopen kadert in het Integraal Waterbeleid van 

de provincie Antwerpen. Hierdoor kan de waterloop terug in zijn natuurlijke staat 

worden hersteld, wat ten goede komt aan de fauna en flora. Ook het onderhoud en 

de inspectie worden hierdoor vereenvoudigd. Ten slotte kan het water opnieuw in 

de bodem infiltreren en aldus verdroging en daling van het grondwaterpeil 

tegengaan. 

 

De noodzaak: 

De bestaande inbuizing is te klein en vertoont heel wat gebreken waardoor 

wateroverlast optreedt. 

De inbuizing wordt gedeeltelijk uitgebroken en vervangen door een open waterloop. 

Op deze plaats bevindt zich reeds een gracht naast de bestaande losweg. 

Gelet op de aanwezigheid van de losweg en de bestaande gracht was er voor de 

verlegde waterloop geen andere inplanting mogelijk dan de bestaande gracht. 

 

Het bodemattest is blanco. 

 

De bijlagen zijn digitaal beschikbaar. 

 

Krediet is voorzien in het budget. 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 5 september 2019. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Overwegende dat voor het gedeeltelijk vernieuwen en gedeeltelijk openleggen over 

een lengte van zo’n 120 m van de overwelving van de Heidebeek te Zandhoven, 

stroomafwaarts van de Driehoekstraat een grondverwerving nodig is; 

 

Gelet op het onteigeningsplan 01/B van 28 januari 2019 van landmeter-expert 

Alain Bulen; 

 

Gelet op de schatting; 



PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 

 136 

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 transactie wordt aangegaan voor openbaar nut, met name 

voor het gedeeltelijk vernieuwen en gedeeltelijk openleggen over een lengte van 

zo’n 120 m van de overwelving van de Heidebeek te Zandhoven, stroomafwaarts 

van de Driehoekstraat, wordt machtiging verleend tot de aankoop van inneming 1 

van het onteigeningsplan 01/B van 28 januari 2019 van landmeter-expert Alain 

Bulen, kadastraal gekend als Zandhoven, 1ste afdeling, sectie C, nummer 41c en 

213 m² groot, van de nv Impact Consultancy en van de heer Antoine Bruckers, 

tegen een bedrag van 2.396,26 EUR. 

 

 

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

4/12 en 4/13. 
 

De stemming kan starten. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

36 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

36 leden hebben ja gestemd. 
 

De agendapunten 4/12 en 4/13 worden samen ter stemming voorgelegd. Ze worden 

goedgekeurd met 36 stemmen ja. 
 

 

Nr. 4/14 van de agenda 

 

Agendapunt afgevoerd van de agenda: 

Vastgoed. Westerlo. Provinciaal centrum voor duurzaam 

bouwen en wonen Kamp C. Erfpacht aan Bio-home. 

Goedkeuring. 

 

 

Nr. 4/15 van de agenda 

 

Agendapunt afgevoerd van de agenda: 

Vastgoed. Westerlo. Provinciaal centrum voor duurzaam 

bouwen en wonen Kamp C. Erfpacht. 

Goedkeuring. 

 



VERGADERING VAN 26 SEPTEMBER 2019 

 137 

6. Interpellaties 

 

Nr. 6/1 van de agenda 

 

Interpellatie in verband met het voortbestaan van de provincies, 

ingediend door Jan Claessen (Vlaams Belang). 

Interpellatie 

 

Sinds 1 januari 2018 zijn de provincies verder afgeslankt en verschillende 

beleidsdomeinen kwijt. In het verleden waren zij nog bevoegd voor o.a. Cultuur, 

Sport en Welzijn. 

De afgelopen twee legislaturen gaat de afbouw van de provincie Antwerpen verder, 

maar langzamer dan een eik tot een eettafel uitgroeit. 

Tot die tijd moet de verkoop of aanbod van meerdere panden en historische 

gebouwen zoals het voormalig zilvermuseum Sterckshof, het Kievitklooster en het 

provinciaal veiligheidsinstituut de provincie financieel boven water houden. 

Maar ook verschillende herenhuizen waaronder recent nog het voormalig gebouw 

waar Toerisme Provincie Antwerpen (TPA) gehuisvest was werden door de provincie 

te koop aangeboden. 

 

De afslanking is in werkelijkheid een kunstmatig en onwerkbaar compromis tussen 

de twee meerderheidspartijen N-VA die de provincies hoe sneller hoe beter wil 

afschaffen en de CD&V die ze wil behouden zoals ze nu zijn. 

Het bleek de zoveelste hertekening van het provinciaal niveau. 

De reducering van het aantal bevoegdheden van de provincie is echter maar een 

zoveelste tussenstap. 

Het is geen geheim dat in 2024 de stekker er helemaal uit gaat en de provincies 

ophouden te bestaan. 

Zeker nu informateur Bart De Wever in zijn startnota voor een nieuwe Vlaamse 

regering aankondigt dat het provinciale bestuursniveau moet verdwijnen. 

 

Ondertussen kabbelt deze overheidsinstelling verder en wordt de lijdensweg –

vooral dan bij het personeel- steeds pijnlijker. 

Met alle waardering voor onze landbouwers, maar sommigen vergelijken de 

provincie hoe langer hoe meer met een jaren 60 tv- aflevering ‘voor boer en 

tuinder’. 

En zo verdwijnt de vroegere glorie van de provincie dus zelf als vanzelf … 

 

Graag had ik antwoord op volgende vragen: 

 Voert de deputatie nog een gedreven en slagkrachtig beleid nu wellicht de 

provincies eind deze legislatuur uitdoven? 

 

 Wat doen we met de provincie zolang die er nog is 

 

 Heeft deputé Luk Lemmens als oud- voorzitter en ondervoorzitter van VVP 

meer inzicht in de plannen van de Vlaams informateur? 

 

 

VOORZITTER.- De punten 6/1 en 6/2 gaan over hetzelfde onderwerp. 
 

Ik geef graag eerst het woord aan de heer Claessen. 
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De heer CLAESSEN.- Voorzitter, collega’s, 
 

Wie in deze raadszaal gelooft nog in de toekomst van het provincieniveau? 

Sinds januari 2018 zijn de provincies verder afgeslankt en verschillende beleidsdomeinen 

kwijt. In het verleden waren zij nog bevoegd voor o.a. Cultuur, Sport en Welzijn.  

Collega’s, de afgelopen twee legislaturen gaat de afbouw van de provincie Antwerpen 

verder, maar langzamer dan een eik tot een eettafel uitgroeit. Tot die tijd moet de 

verkoop of het aanbod van meerdere panden en historische gebouwen, zoals het voormalig 

zilvermuseum Sterckshof, het Kievitklooster, en het provinciaal veiligheidsinstituut de 

provincie financieel boven water houden. Maar ook verschillende herenhuizen, waaronder 

recent nog het voormalig gebouw waar Toerisme Provincie Antwerpen (TPA) gehuisvest was 

werden door de provincie te koop aangeboden. 
 

Eind 2006 waren er nog 84 democratisch verkozen raadsleden. Vorige legislatuur 72, en nu 

zijn er nog 36. De reducering van het aantal bevoegdheden en verkozen raadsleden is 

echter een zoveelste tussenstap dat zal leiden tot het eindstation. De afslanking is in 

werkelijkheid een kunstmatig en onwerkbaar compromis tussen de twee 

meerderheidspartijen N-VA, die de provincies hoe sneller hoe beter wil afschaffen, en 

daarin onze medestander vindt bij mijn partij het Vlaams Belang, en de CD&V die ze wil 

behouden zoals ze nu zijn. Het bleek de zoveelste hertekening van het provinciaal niveau. 
 

Collega’s, het is geen geheim dat in 2024 de stekker er helemaal uitgaat en de provincies 

ophouden te bestaan. Zeker nu informateur Bart De Wever in zijn startnota voor een 

nieuwe Vlaamse regering aankondigt dat het provinciale bestuursniveau moet verdwijnen. 

Ondertussen kabbelt deze overheidsinstelling verder en wordt de lijdensweg – vooral dan 

bij het personeel - steeds pijnlijker. Met alle waardering voor onze landbouwers, maar 

sommigen vergelijken de provincie hoe langer hoe meer met een jaren 60 tv-aflevering 

‘voor boer en tuinder’. En zo verdwijnt de vroegere glorie van de provincie dus zelf als 

vanzelf. En het moet voor iedereen duidelijk zijn, het provinciaal politiek niveau is geen 

lang leven meer beschoren. 
 

Graag had ik antwoord op volgende vragen: 

- Voert de deputatie nog een gedreven en slagkrachtig beleid nu wellicht de provincies eind 

deze legislatuur uitdoven?  

- Wat doen we met de provincie zolang die er nog is?  

- Heeft gedeputeerde Luk Lemmens als oud- voorzitter en ondervoorzitter van VVP meer 

inzicht in de plannen van de Vlaams informateur? Zeker na het antwoord van zonet op de 

vraag van Bruno Valkeniers. 
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Nr. 6/2 van de agenda 

 

Interpellatie in verband met de startnota 

en afschaffing provincies, 

ingediend door Rudy Sohier (PVDA). 

Interpellatie 

 

Mevrouw de Gouverneur, geachte heren en dame van de deputatie, beste collega-

raadsleden, 

 

Even een korte opfrissing van ons geheugen: 

 

- Op het colloquium van de VVP van november 2017 in Leuven werd het 

document ‘Ambitie 2.0 - Over het DNA van het provinciaal bestuursniveau’ 

voorgesteld. Nog altijd prominent aanwezig op de vernieuwde website van de VVP: 

https://www.vlaamseprovincies.be/ (foto 2). Met de extensie 2.0 spiegelde het 

document voor dat men modernere en meer performante provinciebesturen in de 

steigers had gezet. 

 

Toenmalig VVP-voorzitter Luk Lemmens kondigde aan: “Vanaf 1 januari 

beginnen we met een nieuwe lei. Wij gaan de streekmotor zijn.” Er werd een 

dure mediacampagne opgezet om deze boodschap naar het publiek te brengen met 

een advertentiecampagne in De Standaard en een professionele promotiefilm. 

 

- Vóór de verkiezingen van 26 mei vorig jaar gaf de VVP een memorandum uit 

gericht aan de Vlaamse Regering. Daarin vroeg de VVP – ik citeer – “om een 

periode van bestuurlijke rust, waarin de provincies zich ten volle kunnen 

oriënteren rond hun grondgebonden bevoegdheden”. Een tekst, alweer 

goedgekeurd door gedeputeerde Lemmens, deze keer als ondervoorzitter van de 

VVP. 

 

Wat betekenen al deze verklaringen vandaag nog, nu, amper anderhalf jaar later, 

de voorzitter van de N-VA een plan op tafel legt om de provinciebesturen af te 

schaffen? Gaat u zich daar krachtig tegen verzetten en hoe? 

 

Indien u hierop een negatief of ontwijkend antwoord geeft, toont u aan de mensen 

dat u illusionisten bent in plaats van betrouwbare politici. Dat u zand in de ogen 

strooit in plaats van uw woorden om te zetten in daden. Dan gedroeg en 

gedraagt u zich als wat ze, in schoon Vlaams, ‘kazakdraaiers’ noemen. Dan is uw 

dure promotiecampagne ‘De provincies, uw streekmotor’ bedrog geweest. 

Daartoe hebt u, met opzet, kosten op het sterfhuis gemaakt. Een verspilling van 

geld, allesbehalve in overeenstemming met uw mantra van ‘goed beheer van onze 

financiële middelen’. 

 

De PVDA heeft in de voorbije legislatuur, en bij de bespreking van het 

bestuursakkoord 2019, haar standpunt over de hervorming van het provinciale 

bestuursniveau herhaaldelijk duidelijk gemaakt. 

 

Ik vat dat nog eens kort samen in drie punten: 

 

Een. De afslanking van de provincies, beslist in 2014 zonder visie of overleg, was 

een neoliberale besparingsoperatie. Ze was respectloos tegenover het werk en de 

inzet van de toen meer dan 6000 werknemers van de Vlaamse provinciebesturen 

https://www.vlaamseprovincies.be/
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(van hoog tot laag). Ze leidde tot een ernstig definitief verlies van jobs, van 

nabijheid en expertise en deed ze het bestuurlijke Vlaamse waterhoofd verder 

aanzwellen. 

 

In onze eigen provincie werden, ter herinnering, bij aanvang in 2016, 305 ‘voltijdse 

equivalenten’ gevat door de overdracht van de ‘persoonsgebonden’ bevoegdheden 

(cultuur, welzijn, G-sport en jeugd) naar Vlaanderen of de steden. In mensen 

uitgedrukt ging het om meer. Uiteindelijk heeft de provincie eind 2017 slechts 

256 VTE’s moeten overdragen. 49 fulltime jobs zijn daar dus verdwenen. Ze 

dienden, zelfs na noodzakelijke vervanging van vertrekkers, niet meer 

overgeheveld te worden. Het toont hoeveel, vaak zeer bekwame mensen, omwille 

van de chaos en de onzekerheid, de provincie hebben verlaten, een job hebben 

gezocht in de privé of in andere diensten die nog wel bij de provincie bleven. Over 

het verlies aan jobs bij de vijf Vlaamse provinciebesturen samen is geen officieel 

cijfer vrijgegeven maar het zal ruim boven de 200 liggen. Gelijk aan de sluiting van 

een grotere KMO. 

 

Twee. België en Vlaanderen lijden wel degelijk aan ‘staatsverrommeling’. Maar dat 

is vooral het gevolg van de zes federale staatshervormingen waarbij een Vlaams, 

Waals en Brussels gewest- en/of gemeenschapsniveau werd tussengeschoven. 

Vaak inefficiënt: denk aan onze vier klimaat- en energieministers. Maar wel met als 

gevolg dat ons landje maar liefst zes regeringen telt met in totaal 54 ministers en 

staatssecretarissen met alles wat daarbij hoort aan hoge weddes, kabinetten en 

buitenlandse reizen. Wie echt efficiëntiewinst nastreeft zou dus eerst moeten 

werken aan herfederalisering. In Vlaanderen zelf zitten we inmiddels met een 

staatsstructuur die door prof. Reynaert (UGent) in 2013 werd omschreven als… ‘De 

Vlaamse Big Mac’. Een Big-Mac met te veel lagen en waar elke laag zijn laag het 

dikste probeert te smeren ten koste van de andere. Dat gebeurde in 2014-‘17: het 

niveau van de Vlaamse regering blies zichzelf nog verder op ten koste van de 

provincies. Troeven als nabijheid en betere kennis van de lokale actoren telden niet 

mee.  

 

Drie. Wellicht is het bovenlokale intermediaire bestuursniveau –tot nu toe de 

provincie – inderdaad ook aan herdenking toe. Mogelijks in de richting van stads- 

en streekgewesten. Maar zo’n operatie vergt, om efficiënt én sociaal te zijn, een 

jarenlange voorbereiding met voorafgaand grondig overleg tussen alle 

betrokkenen: personeel, vakbonden, leidinggevende ambtenaren, lokale besturen, 

instellingen en verenigingen. Alleen zo kan je verzekeren dat al die nuttige taken, 

jobs en bekwaamheden, die nu op het provinciale niveau aanwezig zijn of waren, 

behouden blijven en elders beter worden ingezet. Dat is een totaal andere aanpak. 

Daarnaast dient ook de piste meegenomen te worden van behoud en hervorming 

van de tot 2017 bestaande provinciale structuren. Professor Guy Redig van de VUB 

verdedigde dat impliciet op het colloquium van de VVP van eind 2017. “De 

provincies”, zo stelde hij, “betuttelden vroeger soms de gemeenten. Maar in de 

voorbije drie decennia hadden ze zich in positieve zin hervormd. En juist nu zijn ze 

dan op een brutale en domme manier geamputeerd”. 

 

Vanuit dit drievoudig standpunt kunnen wij niet anders dan ons verzetten tegen het 

plan van de startnota om de provincies nu volledig af te schaffen. Dat kan alleen 

leiden tot een herhaling, in een nog ergere versie, van wat we in de vorige 

legislatuur hebben meegemaakt met de eerste fase van de afslanking: vier jaren 

van onzekerheid voor het personeel, jobverlies, ontwrichting van de werking en de 

dienstverlening. 
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Dat onheil, voor personeel en bevolking, moet en kan vermeden worden. Sociale en 

efficiënte alternatieven zijn mogelijk. Onze partij zal zich daarvoor blijven inzetten. 

Samen met het personeel, hun vakbonden en de bevolking: voor een dienstbare, 

nabije en efficiënte overheid, voor het behoud van de werkgelegenheid. 

 

Aan de hand van uw, naar ik hoop duidelijke, antwoorden op onze vragen zullen de 

betrokkenen kunnen oordelen over uw posities en plannen ter zake en daaruit hun 

conclusies trekken. 

 

De startnota van Bart De Wever voor de vorming van een nieuwe Vlaamse regering 

opteert onomwonden voor de afschaffing van de provincies. In het belang van het 

personeel en de dienstverlening aan de bevolking vragen wij dat onze deputatie 

klare wijn schenkt over het standpunt dat zij ter zake verdedigt. 

 

Deze vraag is speciaal gericht aan de eerste gedeputeerde Luk Lemmens, 

tot vorig jaar voorzitter van de Vereniging van Vlaamse Provincies (de VVP) en op 

dit ogenblik nog ondervoorzitter. 

 

In deze hoedanigheden wendde hij keer op keer voor tegenstander te zijn van 

volledige afschaffing van de provinciebesturen. Dat belette niet in het 

minimalistisch programma voor de provincieraadsverkiezingen van 2018 toch op te 

komen voor… ‘de afschaffing van het provinciale niveau’. (foto 1) 

 

Aan deze dubbelspraak moet een einde komen. Het personeel, hun vakbonden 

en alle instanties en verenigingen waarvoor de provincie werkt moeten weten waar 

ze aan toe zijn.  

 

Indien onze deputatie en de VVP zich nu niet krachtig verzetten tegen het plan uit 

de startnota van Bart De Wever dan hebben ze ons, de laatste twee jaren, immers 

opnieuw een rad voor de ogen gedraaid.  

 

Daarom twee duidelijke vragen waarop wij, samen met het personeel, hier en nu 

een ondubbelzinnig antwoord verwachten: 

 

1) Is de deputatie voor of tegen de afschaffing? 

En indien zij tegen is dan is vraag 2 

 

2) wat ondernam ze, of zal ze ondernemen, om die afschaffing tegen te 

houden? 

 

Bedankt voor uw aandacht en uw antwoorden. 

 

 

VOORZITTER.- Dan gaan we nu verder met de interpellatie van mijnheer Sohier. 

De heer Sohier heeft het woord. 
 

De heer SOHIER.- Mevrouw de Gouverneur, geachte heren en dame van de deputatie, 

beste collega-raadsleden, 
 

Even een korte opfrissing van ons geheugen: 

Op het colloquium van de VVP van november 2017 in Leuven werd het document ‘Ambitie 

2.0 - Over het DNA van het provinciaal bestuursniveau’ voorgesteld. Nog altijd prominent 
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aanwezig op de vernieuwde website van de VVP. Met de extensie 2.0 spiegelde het 

document voor dat men modernere en meer performante provinciebesturen in de steigers 

had gezet. 

Toenmalig VVP-voorzitter Luk Lemmens kondigde aan: “Vanaf 1 januari beginnen we met 

een nieuwe lei. Wij gaan de streekmotor zijn.” Er werd een dure mediacampagne opgezet 

om deze boodschap naar het publiek te brengen met een advertentiecampagne in De 

Standaard en een professionele promotiefilm. 
 

Vóór de verkiezingen van 26 mei vorig jaar gaf de VVP een memorandum uit gericht aan de 

Vlaamse Regering. Daarin vroeg de VVP, ik citeer: “om een periode van bestuurlijke rust, 

waarin de provincies zich ten volle kunnen oriënteren rond hun grondgebonden 

bevoegdheden”. Een tekst, alweer goedgekeurd door gedeputeerde Lemmens, deze keer als 

ondervoorzitter van de VVP. 
 

Wat betekenen al deze verklaringen vandaag nog, amper anderhalf jaar later, nu de 

voorzitter van de N-VA een plan op tafel legt om de provinciebesturen af te schaffen? 

Gaat u zich daar krachtig tegen verzetten en hoe? 

Indien u hierop een negatief of ontwijkend antwoord geeft, toont u aan de mensen dat u 

illusionisten bent in plaats van betrouwbare politici. Dat u zand in de ogen strooit in plaats 

van uw woorden om te zetten in daden. Dan gedroeg en gedraagt u zich als wat ze in schoon 

Vlaams ‘kazakendraaiers’ noemen. Dan is uw dure promotiecampagne ‘De provincies, uw 

streekmotor’ bedrog geweest. Daartoe hebt u, met opzet, kosten op het sterfhuis 

gemaakt. Een verspilling van geld, allesbehalve in overeenstemming met uw mantra van ‘goed 

beheer van onze financiële middelen’. 
 

De PVDA heeft in de voorbije legislatuur, en bij de bespreking van het bestuursakkoord 

2019, haar standpunt over de hervorming van het provinciale bestuursniveau herhaaldelijk 

duidelijk gemaakt. 

Ik vat dat nog eens kort samen in drie punten: 
 

1. De afslanking van de provincies, beslist in 2014 zonder visie of overleg, was een 

neoliberale besparingsoperatie. Ze was respectloos tegenover het werk en de inzet van de 

toen meer dan 6000 werknemers van de Vlaamse provinciebesturen. Ze leidde tot een 

ernstig definitief verlies van jobs, van nabijheid en expertise en deed ze het bestuurlijke 

Vlaamse waterhoofd verder aanzwellen. 
 

In onze eigen provincie werden, ter herinnering, bij aanvang in 2016, 305 ‘voltijdse 

equivalenten’ gevat door de overdracht van de ‘persoonsgebonden’ bevoegdheden (cultuur, 

welzijn, G-sport en jeugd) naar Vlaanderen of de steden. In mensen uitgedrukt ging het 

natuurlijk om veel meer. Uiteindelijk heeft de provincie eind 2017 slechts 256 VTE’s 

moeten overdragen. Dus ongeveer 50 fulltime jobs zijn daar verdwenen. Ze dienden, zelfs 

na noodzakelijke vervanging van vertrekkers, niet meer overgeheveld te worden. Het toont 

hoeveel, vaak zeer bekwame mensen, omwille van de chaos en de onzekerheid, de provincie 

hebben verlaten, een job hebben gezocht in de privé of in andere diensten die nog wel bij 

de provincie bleven. Over het verlies aan jobs bij de vijf Vlaamse provinciebesturen samen 

is geen officieel cijfer vrijgegeven maar het zal ruim boven de 200 liggen. Dit is gelijk aan 

de sluiting van een middelgrote KMO. 
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2. België en Vlaanderen lijden aan wat wij noemen ‘staatsverrommeling’. Maar dat is vooral 

het gevolg van de zes federale staatshervormingen waarbij een Vlaams, Waals en Brussels 

gewest en/of gemeenschapsniveau werd tussengeschoven. Heel vaak inefficiënt, denk aan 

onze vier klimaat- en energieministers. Maar wel met als gevolg dat ons landje maar liefst 

zes regeringen telt met in totaal 54 ministers en staatssecretarissen met alles wat daarbij 

hoort aan hoge wedden, kabinetten en buitenlandse reizen. Wie echt efficiëntiewinst 

nastreeft zou dus eerst moeten werken aan herfederalisering. In Vlaanderen zelf zitten 

we inmiddels met een staatsstructuur die door prof. Reynaert van de UGent in 2013 werd 

omschreven als ‘De Vlaamse Big Mac’. Een Big-Mac met te veel lagen en waar elke laag zijn 

laag het dikste probeert te smeren ten koste van de andere. Dat gebeurde in 2014 tot 

2017. Het niveau van de Vlaamse regering blies zichzelf nog verder op ten koste van de 

provincies. Troeven als nabijheid en betere kennis van de lokale actoren telden niet mee. 
 

3. Wellicht is het bovenlokale intermediaire bestuursniveau – tot nu toe de provincie – 

inderdaad ook aan herdenking toe. Mogelijks in de richting van stads- en streekgewesten. 

Maar zo’n operatie vergt, om efficiënt én sociaal te zijn, een jarenlange voorbereiding met 

voorafgaand grondig overleg tussen alle betrokkenen: personeel, vakbonden, leidinggevende 

ambtenaren, lokale besturen, instellingen en verenigingen. Alleen zo kan je verzekeren dat 

al die nuttige taken, jobs en bekwaamheden, die nu op het provinciale niveau aanwezig zijn 

of waren, behouden blijven en elders beter worden ingezet. Dat is een totaal andere 

aanpak. Daarnaast dient ook de piste meegenomen te worden van behoud en hervorming van 

de tot 2017 bestaande provinciale structuren. Professor Guy Redig van de VUB verdedigde 

dat impliciet op het colloquium van de VVP van eind 2017. “De provincies”, zo stelde hij, en 

ik citeer: “betuttelden vroeger soms de gemeenten. Maar in de voorbije drie decennia 

hadden ze zich in positieve zin hervormd. En juist nu zijn ze dan op een brutale en domme 

manier geamputeerd”. Einde citaat. 
 

Vanuit dit drievoudig standpunt kunnen wij niet anders dan ons verzetten tegen het plan 

van de startnota om de provincies nu volledig af te schaffen. Dat kan alleen leiden tot een 

herhaling, in een nog ergere versie, van wat we in de vorige legislatuur hebben meegemaakt 

met de eerste fase van de afslanking: vier jaren van onzekerheid voor het personeel, 

jobverlies, ontwrichting van de werking en de dienstverlening. 
 

Dat onheil, voor personeel en bevolking, moet en kan vermeden worden. Sociale en 

efficiënte alternatieven zijn mogelijk. Onze partij zal zich daarvoor altijd blijven inzetten, 

samen met het personeel, hun vakbonden en de bevolking: voor een dienstbare, nabije en 

efficiënte overheid, voor het behoud van de werkgelegenheid. 
 

Aan de hand van uw, naar ik hoop duidelijke, antwoorden op onze vragen zullen de 

betrokkenen kunnen oordelen over uw posities en plannen ter zake en daaruit hun 

conclusies trekken. 
 

De startnota van Bart De Wever voor de vorming van een nieuwe Vlaamse regering opteert 

onomwonden voor de afschaffing van de provincies. In het belang van het personeel en de 

dienstverlening aan de bevolking vragen wij dat de deputatie klare wijn schenkt over het 

standpunt dat zij ter zake verdedigt. 
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Deze vraag is speciaal gericht aan de eerste gedeputeerde Luk Lemmens, tot vorig jaar 

voorzitter van de VVP, en op dit ogenblik nog ondervoorzitter. 

In deze hoedanigheden wendde hij keer op keer voor tegenstander te zijn van volledige 

afschaffing van de provinciebesturen. Dat belette niet in het minimalistische programma 

voor de provincieraadsverkiezingen van 2018 toch op te komen voor ‘de afschaffing van het 

provinciale niveau’. 

Aan deze dubbelspraak moet een einde komen. Het personeel, hun vakbonden en alle 

instanties en verenigingen waarvoor de provincie werkt moeten weten waar ze aan toe zijn. 

Indien onze deputatie en de VVP zich nu niet krachtig verzetten tegen het plan uit de 

startnota dan hebben ze ons de laatste twee jaren immers opnieuw een rad voor de ogen 

gedraaid.  

Dus in het belang van het personeel en de dienstverlening aan de bevolking vragen wij dat u 

klare wijn schenkt over het standpunt dat u ter zake verdedigt. 
 

Daarom twee duidelijke vragen waarop wij, en met ons het personeel, een ondubbelzinnig 

antwoord verwachten. 
 

1) Is de deputatie voor of tegen de afschaffing van het provinciale niveau? Indien zij 

tegen is dan is vraag 2: 

2) Wat ondernam ze, of zal ze ondernemen, om die afschaffing tegen te houden? 
 

Bedankt voor uw aandacht en uw antwoorden. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Lemmens heeft het woord. 
 

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

geachte collega’s, 
 

Is de deputatie voor of tegen de afschaffing? 

Het antwoord op de vraag van raadslid Rudy Sohier is in feite terug te vinden in de eerste 

vraag van raadslid Claessen.  

Voert de deputatie nog een gedreven en slagkrachtig beleid nu wellicht de provincies eind 

deze legislatuur uitdoven? 

Absoluut, mijnheer Claessen, dat doen we zeker. Dat zou u moeten weten, want u zit hier 

elke dag, of u volgt uw zaak misschien niet op. Dat kan ook natuurlijk. Maar wij voeren een 

krachtdadig beleid. 

Of wij, de provincieraad, de deputatie, nu voor of tegen de afschaffing zijn is in feite 

irrelevant. Ieder van ons hier heeft van de kiezer een mandaat om aan een sterk 

provinciaal beleid bij te dragen. En dat doen wij dag in, dag uit. Ongeacht de besluitvorming 

op andere overheidsniveaus blijft de provincie dus met volle overtuiging werken aan een 

effectief en performant beleid dat geënt is op de prioriteiten. Deze worden uiteraard mee 

bepaald door onze decretale opdrachten, maar ook vanuit de wil om in te zetten op taken 

waarmee we als provincie een aantoonbare maatschappelijke meerwaarde betekenen, en 

ook als overheidsniveau een uniek verschil kunnen maken. Ik verwijs naar het bouwen van 

bovenlokale fietsinfrastructuur, investeren in innovatie, het wegwerken van 

knelpuntberoepen, het beheer van de niet-bevaarbare waterlopen. En ook met ons 
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streekgericht beleid maken we het verschil bij het zoeken naar oplossingen die 

beleidsdomeinen en gemeentegrenzen overstijgen. Mooie voorbeelden daarvan zijn de 

Kempense meren, het Groen Kruis, de Kanaalkant, de Merode, de Rupelstreek, de Kleine en 

Grote Nete. 

Collega’s, dat zijn stuk voor stuk voorbeelden van gebiedsgericht beleid waar de provincie 

haar bovenlokale taak ten volle opneemt, en haar meerwaarde aantoont. 

En dat is niet enkel onze overtuiging. Maar dat krijgen we ook dagelijks te horen van die 

gemeentebesturen die wij niet meer betuttelen, maar van gemeentebesturen die wij 

ondersteunen. En dat is iets vernieuwend.  
 

 

Deze intentie en ambitie tot het onderscheidend beleid heeft ook haar neerslag gevonden 

in de ambitienota 2.0 van de VVP, alsook het VVP-memorandum. En als lid van de VVP, en 

destijds voorzitter, kan ik deze dan ook ten volle onderschrijven. Want hoe kan men als 

provinciaal mandataris, alsook VVP-bestuurslid zijn verantwoordelijkheid op een andere 

manier opnemen tegenover de kiezer dan het uitvoeren van een constructief beleid dat 

losstaat van politieke standpunten op het Vlaams niveau. Dit gaat niet over een vervelende 

tweesplit. Dit gaat over doen waarvoor men gekozen is, en dat is het provinciaal beleid 

uitzetten. Dat u dit omschrijft met termen als ‘kazakdraaiers’ zegt hierbij veel over u, en 

hoe u tegenover de opdracht van de kiezer staat, mijnheer Sohier. Maar wij werken hier, 

en wij denken in heel veel gevallen, en we worden daarin bevestigd, dat wij ook wel op het 

terrein de streekmotor zijn. 
 

Als deputatie geloven we dan ook in de meerwaarde van de dienstverlening die de provincie 

aan de lokale besturen verschaft. Het feit dat in verschillende politieke partijen, bij heel 

veel burgemeesters en colleges, stemmen opgaan dat men de provincie liever nog niet zien 

verdwijnen kan men beschouwen als een bevestiging van de succesvolle uitvoering van de 

6de staatshervorming. Nooit eerder was de meerwaarde van de provincie zo duidelijk op het 

terrein. En wij focussen ons op de taken waar we echt een meerwaarde hebben. U wijst 

deze efficiëntiewinst naar de prullenmand, beste collega Sohier, met als enig alternatief 

de herfederalisering, ofwel het inrichten van stads- en streekgewesten. Ik weet niet of 

een provincieraad hierover geen enkele beslissingsbevoegdheid heeft en de plaats is om 

hierover in debat te gaan. Maar ik vind het wel frappant hoe u erin slaagt om in één vertoog 

uw eigen standpunten de vernieling in te leiden. Herfederaliseren roept u enerzijds, want 

ja we lijden aan staatsverrommeling met te veel regeringen en te veel politici. Anderzijds 

pleit u voor nog meer structuren in de vorm van een veelvoud aan stads- en 

streekgewesten. Over een Big Mac gesproken: wel dat is een PVDA Big Mac. 

Maar misschien begrijp ik u verkeerd, mijnheer Sohier, en bedoelt u eigenlijk dat de vele 

lokale besturen zich efficiënter moeten verenigen en houdt u dus eveneens een pleidooi 

voor een doorgedreven fusie waarbij lokale besturen zich op eigen kracht versterken, en 

de instrumenten toe-eigenen om bepaalde lokale bovenlokale problemen zelf te kunnen 

aanpakken. Dat zou kunnen. Een piste die ook beschreven wordt in de startnota van 

informateur Bart De Wever, waar u, mijnheer Sohier, in uw betoog naar verwijst. 
 

De startnota is bij mijn weten een basis voor onderhandelingen, en geen uitgespeld 

bestuursakkoord. Onderhandelingen die nu lopen en waarbij wij als deputatie, noch de VVP 

mee aan tafel zitten. 
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Raadslid Claessen, ik denk dat u voldoende vertrouwd bent met het politieke bedrijf om te 

beseffen dat uw laatste vraag daarom naar de categorie van de retorische vragen kan 

verwezen worden. Net zoals u verneem ik nieuws over de onderhandelingen in andere 

politieke wandelgangen dan in de provinciale of van deze van de VVP, en waarschijnlijk 

zullen we morgen meer weten.  

Het Vlaams parlement zal zich over de toekomst van de provincies uitspreken, eens of 

oneens. Het zal een beslissing zijn die gebed is in een democratisch systeem. Als dragers 

van een partijkaart staat het ons daarbij vrij om in onze partij, en ook in mijn partij, onze 

mening hierover kenbaar te maken. Dat kan toch alvast in mijn partij, en ik heb van dat 

voorrecht in deze kwestie al uitvoerig gebruik gemaakt, en zal dat als lid van mijn politieke 

familie dan ook blijven doen. Ik heb inderdaad door de jaren ervaring hierin ditgene een 

ander idee gekregen over de werking van de provincies. Ik denk dat ze een enorme 

meerwaarde hebben.  
 

Tot die tijd zullen wij dan ook een gedreven beleid uitzetten en zullen we ook de tering 

naar de nering zetten. Dat is echter wel een geheel ander concept dan de neoliberale 

besparingsoperatie waarmee u constant afkomt, mijnheer Sohier, en uw voorganger ook. 

Volgens mij heeft hij het mee geschreven, maar goed dat is wat anders. 

Een van de uitgangspunten van de interne staatshervorming is immers dat een verschuiving 

van bevoegdheden of taken ook gevolgd wordt door een verschuiving van de bijhorende 

middelen.  

De interne staatshervorming is dus geen besparingsoperatie. Maar misschien verwijst u 

naar de afschaffing van 2024 van de subsidies aan de politieke partijen vertegenwoordigd 

hier in de provincieraad. Is het misschien die besparing, mijnheer Sohier, die de 

PVDA-fractie zwaar op de maag ligt? Het zou kunnen natuurlijk.  

Nee, met de tering naar de nering te zetten wil de deputatie een bestuur dat haar 

dienstverlening regelmatig evalueert, processen durft te herdenken en werk maakt van een 

doordacht investeringsbeleid. Dit zonder de provinciebelastingen te laten stijgen, maar 

door een efficiënte inzet van financiële middelen en werkkracht. En daar hebben wij ook 

ongelooflijk goede mensen voor hier in de provincie om ons daarbij te steunen. Onze 

medewerkers zijn stuk voor stuk experten, en wij maken daar dan ook als deputatie heel 

graag gebruik van. 
 

Ik wil toch nog even een aantal zaken rechtzetten, mijnheer Sohier, want we hebben sinds 

2014 proberen uit te leggen aan mijnheer Merckx - en ik zie achteraan ook nog de collega 

zitten van de PVDA – hoe dat die personeelscijfers die u nu nog altijd gebruikt, nog steeds 

niet kloppen ondanks het feit dat we dat verschillende keren hebben trachten toe te 

lichten aan uw voorganger. U heeft de interpellatie van Kris Merckx toch wat 

gerecycleerd, denk ik, want die cijfers – en de collega’s uit de vorige legislatuur weten het 

- kennen we als bijna van buiten. In werkelijkheid gaat het niet over 305 VTE’s, maar over 

305 koppen. Dat komt overeen met 247 VTE’s. Maar die mensen hebben nog altijd een job. 

Die zitting in Vlaanderen, of in de stad Antwerpen in de musea. Dus wat u altijd wil doen 

uitschijnen dat die allemaal hun ontslag hebben gekregen dat is niet waar. Ook de zogezegd 

49 jobs die volgens jullie zijn verdwenen, zijn niet verdwenen. Bij die 49 zitten 

17 medewerkers van het Gouverneur Kinsbergen Centrum die het Universitair Ziekenhuis 

heeft overgenomen, 7 medewerkers van de stafdienst Cultuur die naar de Museumstichting 

zijn gegaan, 3 medewerkers van het APB Sport die naar de vzw G-Sport Vlaanderen gegaan 
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zijn. Tel er dan nog de mensen bij die met pensioen zijn gegaan in de periode van 

2015-2017 en die finaal buiten ons bestuur ook nog een job hebben gevonden. Die mensen 

zijn ofwel met pensioen, ofwel hebben ze andere job. 

Ik denk dat we vanuit de deputatie ons gelukkig toch wel op meer accurate gegevens voor 

het beleid kunnen funderen. Het zou anders rap gedaan zijn met de meerwaarde van de 

provincie. 
 

Ik dank u. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Sohier heeft het woord. 
 

De heer SOHIER.- Dank u wel, gedeputeerde Lemmens, voor het uitgebreide antwoord. 

1. Dat personeelsleden van de provincie experten zijn op hun terrein, daar ben ik het 

volmondig mee eens. Ik heb dat ook benadrukt dat dit waardevolle mensen zijn. 

2. In verband met de partijsubsidiëring weet u beter dan wie ook dat wij daar niet in 

geïnteresseerd zijn. 

3. De staatsverrommeling is er gekomen met de verschillende staatshervormingen, met de 

niveaus tussen de federale, provinciale en de gemeentelijk niveaus tussen te schuiven. 

Daarom had ik het over de vier ministers van Milieu, de vier minister van Mobiliteit, enz. 

We leven in het land dat één van de kleinste van de wereld is, en we gaan dat nog verder 

opsplitsen. Dat is een verrommeling. Dat is een slecht gebruik van de middelen. 

U zegt dat wij ons baseerden op verkeerde cijfers. Dat zou kunnen, dat is een mogelijke 

interpretatie. Maar tot nader order zijn die van mij wel correct.  

4. Of het voor ons nu provinciebestuur heet of een andere naam heeft, speelt niet veel rol. 

Maar er moet wel een intermediair niveau zijn tussen de steden, gemeenten en het Vlaamse 

niveau.  

Ik heb het niet gehad over de fusies. Daar blazen jullie ook warm en koud. Als ik mij niet 

vergis, want ik kan mij altijd vergissen, is er na het verschijnen van de startnota in het 

provinciebestuur een mail rondgegaan waarbij de mensen gerustgesteld worden. Ik vind het 

ook nodig dat mensen geïnformeerd worden, maar daar zegt men, en ik citeer nu uit mijn 

hoofd want ik heb de mail niet bij mij: dat enkel in het geval dat alle gemeenten en steden 

zouden fuseren het provinciaal niveau zou wegvallen, en het zou zo’n vaart niet lopen. Dat 

zegt men in de mail. Wat hoor ik nu uw voorzitter, Bart De Wever, een paar weken geleden 

zeggen op radio of op TV: dat er sanctionering moet kunnen zijn voor gemeenten en steden 

die niet willen fuseren. Wat is het nu? Het is het een, of het is het ander. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Claessen heeft het woord. 
 

De heer CLAESSEN.- Dank u, voorzitter. 

Na de gedrevenheid van de speech heb ik het volste vertrouwen in u, mijnheer Lemmens. Ik 

kijk in ieder geval uit naar de beslissing van de Vlaamse regering, en ik hoop ook, indien er 

een uitdoofbeleid of een uitdoofscenario komt, dat dit even integer en duidelijk gaat zijn 

dan uw voorganger Bruno Peeters de afslanking heef gerealiseerd. 
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VOORZITTER.- De heer Lemmens heeft het woord. 
 

De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Collega’s, ik denk dat het belangrijkste gezegd is. Ik 

heb daarjuist trachten duidelijk te maken wat mijn standpunt is. Ik verkondig dat al enkele 

jaren, en de mensen van de vorige legislatuur weten dat. Ik heb inderdaad een ander zicht 

op het provinciale bestuur dan wat mijn partij daarover heeft. Ik verkondig dat ook 

regelmatig. 

Ik ben een gedreven bestuurder, samen met onze collega’s van deze provincie, omdat ik er 

de meerwaarde van inzie. Dat onze partij een standpunt verkondigt is logisch. 

4.000 mensen hebben op zeker moment op een congres die afschaffing goedgekeurd. Dat 

staat nog altijd zo in onze partijteksten. Ik kan alleen maar herhalen dat ik op 

verschillende plekken binnen mijn partij pleit om tot een ander inzicht te komen, collega De 

Haes kan dat getuigen. Maar we zullen nog zien wat er morgen beslist wordt. Want ik 

herhaal nog eens heel duidelijk: het is een formateursnota waar 3 partijen rond de tafel 

zitten. Dus we zullen moeten afwachten wat er morgen uitkomt. Maar ondertussen blijf ik 

geloven in die meerwaarde en denk ik dat het goed is dat we morgen afwachten alvorens 

verdere conclusies te trekken. 
 

Ik dank u. 
 

 

Nr. 6/3 van de agenda 

 

Agendapunt afgevoerd van de agenda: 

Interpellatie in verband met de verlenging van 

de beslissingstermijn voor de omgevingsvergunningsaanvraag 

voor de bouw van 50 appartementen voor 

het project Grimstedepark te Turnhout, 

ingediend door Erik De Quick (Vlaams Belang). 

 

 

VOORZITTER.- Ik stel voor om een tiental minuten te pauzeren, om daarna verder te gaan 

met de interpellaties. 
 

 

De vergadering wordt geschorst om 15.53 uur en heropent om 16.05 uur. 
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VOORZITTER.- We gaan verder met onze provincieraad. 

Mijnheer Sohier, aan u het woord voor uw 2 interpellaties. We gaan proberen die 

interpellaties in een keer af te werken, omdat het ongeveer over hetzelfde domein gaat. 
 

Nr. 6/4 van de agenda 
 

Interpellatie in verband met de Kleiputten, 

ingediend door Rudy Sohier (PVDA). 

Interpellatie 
 

Mevrouw de Gouverneur, geachte heren en dame van de deputatie, beste collega-

raadsleden, 
 

Het dossier rond de Kleiputten tussen Boom en Terhagen en de 

verantwoordelijkheid van de provincie als hoofdpartner van het consortium dwingen 

me opnieuw van tussen te komen, over het geknoei in de zogenaamde “voorlopige 

sanering” van het asbeststort. 
 

Het asbeststort naast de Bosstraat in Boom is zo ’n 4,5ha groot. Eternit stortte 

er tussen 1970 en 1983 allerhande productieresten zoals resten van asbestcement, 

-buizen en -platen maar evenzeer verpakkingszakken waarin het asbest toekwam, 

met resten erin, als slib van het zagen, schuren, boren en slijpen, eveneens met 

ongebonden asbestvezels van diverse soort, waaronder het zeer gevaarlijke 

crocidoliet. 

In het “Oriënterend en Beschrijvend Bodemonderzoek” uit 2015 staat “dat de 

volledige oppervlakte van het asbeststort hoge concentraties aan 

niet-hechtgebonden asbest kan bevatten” (p.61). Even verder lezen we “dat het 

asbeststort definitief en volledig gesaneerd moet worden met urgentie klasse 1” 

(p.92) en “dat urgentieklasse 1 betekent dat de volledige sanering binnen het jaar 

moet gebeuren (p.91). 
 

Het Provinciebestuur is zeer goed op de hoogte van de ernst van de risico’s voor de 

volksgezondheid, veroorzaakt door dit niet-gesaneerde-asbeststort. 
 

In april 2019 start de Actiegroep ‘Red Onze Kleiputten’ een petitie voor de 

onmiddellijke en volledige sanering van het asbeststort. De actiegroep verwierp het 

uitstel van de sanering tot 2021, zoals voorgesteld in het plan van de partners. 

Deze petitie wordt ondertekend door bijna alle inwoners van de Bosstraat. 
 

Op 14 mei 2019 stuurt de Actiegroep een ‘melding van een asbestincident’ naar 

OVAM en wordt opnieuw gevraagd om het asbeststort onmiddellijk te saneren, 

zoals voorgeschreven. Eind mei vraagt de Actiegroep aan dhr. Peter Nagels (erkend 

asbestdeskundige) om er een inspectietocht te doen en hiervan een verslag te 

maken. De burgemeester van Boom, Jeroen Baert, reageert hierop met een eerste 

“bevel van de burgemeester: het asbeststort moet volledig omheind worden en de 

gevaarlijke zones moeten afgedekt worden. Dit moest klaar zijn voor de start van 

Tomorrowland”. 
 

De Vlaamse Waterweg start met de uitvoering hiervan, maar op 20 juni stelt ‘Red 

Onze Kleiputten’ vast dat machines van firma De Brandt in het asbest graven, 

erover rijden en asbestafval breken. De arbeiders dragen geen PBM’s en de 

burgemeester laat op 21 juni de werken stilleggen. Ook hiervan is de provincie op 

de hoogte: het wordt onmiddellijk gepubliceerd op de website van de provincie 

www.kleiputtenterhagen.be. 

http://www.kleiputtenterhagen.be/
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Niettegenstaande de werken stilgelegd werden wordt er de week nadien toch 

verder gewerkt, zodat ‘Red Onze Kleiputten’ op 26 juni 2019 een klacht stuurt naar 

de Milieu-Inspectie Antwerpen. De volgende dag is mevr. Lief Mannaerts (Milieu-

Inspectie) al ter plaatse: zij is verbolgen over wat ze ziet en stelt PV op. 
 

Op 28 juni 2019 komt er een bijkomend bevel van de burgemeester van Boom: 

tegen 5 juli moet het volledige terrein omheind zijn en alle blootliggend en 

ongebonden asbest afgedekt zijn met geotextiel en tegen 12 juli 2019 moet het 

geotextiel afgedekt zijn met een laag grond van minstens 15cm dik. 
 

Op 6 juli inspecteert ‘Red Onze Kleiputten’ het asbeststort en stelt vast dat alle 

ongebonden asbest op beide taluds van het asbeststort NIET zijn afgedekt met 

geotextiel en zand zoals nochtans verplicht was in het bevel van de burgemeester. 

Bijgevolg wordt een aangetekende brief verstuurd naar De Vlaamse Waterweg om 

hen in gebreke te stellen. 
 

Op 23 juli 2019 is er een inspectietocht op het asbeststort met De Vlaamse 

Waterweg, de gemeente Boom, OVAM, VITO, Politie, Brandweer en afgevaardigden 

van Actiegroep ‘Red Onze Kleiputten’. Het is duidelijk dat de taluds (samen de grote 

helft van het asbeststort = ca. 2,5ha) met ongebonden dagzomend asbest (verslag 

asbestdeskundige Peter Nagels) NIET afgedekt werden. 
 

Het verslag van deze inspectietocht wordt opgesteld door Tractebel maar is nog 

steeds niet ter beschikking tot op vandaag 14 september 2019 - bijna 2 maanden 

NA de inspectietocht. 
 

Op 19 augustus dient ‘Red Onze Kleiputten’ een klacht in bij het Agentschap voor 

Natuur en Bos (ANB) wegens het onverdund kappen van meer dan 150 bomen in 

bosgebied (verboden volgens Bosdecreet) bij het plaatsen van de omheining van 

het asbeststort volgens een nieuw traject, zo’n 250m verwijderd van het 

asbeststort. De werken aan de omheining worden opnieuw stilgelegd. Er kon, 

volgens ons, perfect een omheining in het bebost gedeelte zijn geplaatst zonder 

bomen te moeten omhakken. De werken aan de omheining worden op 2 september 

hervat, met retroactieve kapvergunning. 
 

Op 13 september volgt een tweede klacht van ‘Red Onze Kleiputten’ bij ANB 

wegens het plaatsen van omheining met prikkeldraad in bosgebied (verboden 

volgens Bosdecreet). ‘Red Onze Kleiputten’ maakt eveneens melding bij ANB dat er 

geen enkele voorziening is voor passage van fauna aan de omheining (ecoduct, 

passage-mogelijkheid voor reeën …). ‘Red Onze Kleiputten’ beschikt immers over 

filmopnames van reeën in de omheinde zone (ca. 18ha). 

 

Ondertussen hebben ongeveer 50 bewoners klacht neergelegd bij de politie tegen 

het niet onmiddellijk saneren van het asbeststort. 
 

Al deze verwikkelingen zijn besproken op de stuurgroep van het project. 

Mijn vragen in dit verband aan de deputatie zijn de volgende: 

1. Wat heeft de provincie als leidende partner gedaan om te zorgen dat de 

Vlaamse Waterweg het bevel van de burgemeester in de bepaalde termijn 

uitvoerde? 

2. Wat heeft de provincie gedaan om de overtredingen van de wet door de 

aannemers van Vlaamse Waterweg (De Brandt e.a.) aan te pakken? 
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3. Hoe verklaart de provincie dat nu, meer dan drie maanden na het bevel van de 

burgemeester het gebied nog steeds niet volledig omheind en de blootliggende 

asbest op de taluds nog steeds niet is afgedekt? 

4. Wat heeft de provincie gedaan om ervoor te zorgen dat de actiegroep als 

volwaardige gesprekspartner zou worden behandeld? Andere lokale groepen 

zoals de Wijkraad Bosstraat en Actief Terhagen zijn opgenomen in de 

stuurgroep, terwijl ‘Red Onze Kleiputten’ het meest actief is op het terrein en 

een goede samenwerking heeft met de gemeente Boom, maar door het 

consortium systematisch genegeerd wordt. 
 

Om te besluiten: ons voorstel is dat de huidige voorlopige sanering van het 

asbeststort wordt omgezet in een definitieve sanering en wel binnen het 

jaar en dat de rest van het project wordt opgedoekt. De stukken van het 

asbeststort die wel zijn afgedekt zijn gebeurd volgens de regels der kunst, dus kan 

er nu best doorgewerkt worden om het geheel correct af te dekken, zodat het 

gebied terug kan opengesteld worden voor de wandelaars en andere 

natuurminnaars. En daarna een regelmatige inspectie organiseren. Het alternatief is 

het gebied ontoegankelijk maken voor jaren en dan binnen 2, 3 of meer jaren de 

definitieve sanering nog eens alles opnieuw te laten doen. Dit voorstel is zowel het 

beste voor de volksgezondheid (bossen zijn ook nog eens de beste remedie tegen 

de klimaatopwarming) en voor de financies van de provincie en andere partners. 
 

Bedankt voor uw aandacht en uw antwoorden. 

 

 

De heer SOHIER.- Geachte deputatie, collega-raadsleden, 
 

Het dossier rond de Kleiputten tussen Boom en Terhagen, en de verantwoordelijkheid van 

de provincie als hoofdpartner van het consortium, dwingen me opnieuw om tussen te komen 

over het geknoei in de zogenaamde “voorlopige sanering” van het asbeststort. 
 

Het asbeststort naast de Bosstraat in Boom is zo ’n 4,5 ha groot. Eternit stortte er tussen 

1970 en 1983 allerhande productieresten zoals resten van asbestcementbuizen en –platen, 

maar evenzeer verpakkingszakken waarin het asbest toekwam, met resten erin, als slib van 

het zagen, schuren, boren en slijpen, eveneens met ongebonden asbestvezels van diverse 

soort, waaronder het zeer gevaarlijke crocidoliet. 
 

In het “Oriënterend en Beschrijvend Bodemonderzoek” uit 2015 staat “dat de volledige 

oppervlakte van het asbeststort hoge concentraties aan niet-hechtgebonden asbest kan 

bevatten”. Even verder lezen we “dat het asbeststort definitief en volledig gesaneerd 

moet worden met urgentie klasse 1” en “dat urgentieklasse 1 betekent dat de volledige 

sanering binnen het jaar moet gebeuren. 
 

Het provinciebestuur is zeer goed op de hoogte van de ernst van de risico’s voor de 

volksgezondheid, veroorzaakt door dit niet gesaneerde asbeststort. 
 

In april 2019 start de Actiegroep ‘Red Onze Kleiputten’ een petitie voor de onmiddellijke 

en volledige sanering van het asbeststort. De actiegroep verwierp het uitstel van de 

sanering tot 2021, zoals voorgesteld in het plan van de partners. Deze petitie werd 

ondertekend door bijna alle inwoners van de Bosstraat. 



PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 

 152 

Op 14 mei 2019 stuurt de Actiegroep een ‘melding van een asbestincident’ naar OVAM en 

wordt opnieuw gevraagd om het asbeststort onmiddellijk te saneren zoals voorgeschreven. 

Eind mei vraagt de Actiegroep aan de heer Peter Nagels, dat is een erkend 

asbestdeskundige, om er een inspectietocht te doen en hiervan een verslag te maken. De 

burgemeester van Boom, Jeroen Baert, reageert hierop met een eerste bevel van de 

burgemeester: “Het asbeststort moet volledig omheind worden en de gevaarlijke zones 

moeten afgedekt worden.” Dit moest klaar zijn voor de start van Tomorrowland. 
 

De Vlaamse Waterweg start met de uitvoering hiervan, maar op 20 juni stelt ‘Red Onze 

Kleiputten’ vast dat machines van firma De Brandt in het asbest graven, erover rijden en 

asbestafval breken. De arbeiders dragen geen PBM’s en de burgemeester laat op 21 juni de 

werken stilleggen. Ook hiervan is de provincie op de hoogte: het wordt onmiddellijk 

gepubliceerd op de website van de provincie over de kleiputten, 

www.kleiputtenterhagen.be. 
 

Niettegenstaande de werken stilgelegd werden wordt er de week nadien toch verder 

gewerkt, zodat ‘Red Onze Kleiputten’ op 26 juni 2019 een klacht stuurt naar de Milieu-

Inspectie Antwerpen. De volgende dag is mevrouw Lief Mannaerts al ter plaatse: zij is 

verbolgen over wat ze ziet en stelt PV op. 

Op 28 juni 2019 komt er een bijkomend bevel van de burgemeester van Boom: tegen 5 juli 

moet het volledige terrein omheind zijn en alle blootliggend en ongebonden asbest 

afgedekt zijn met geotextiel, en tegen 12 juli 2019 moet het geotextiel afgedekt zijn met 

een laag grond van minstens 15cm dik. 

Op 6 juli inspecteert ‘Red Onze Kleiputten’ het asbeststort en stelt vast dat alle 

ongebonden asbest op beide taluds van het asbeststort NIET zijn afgedekt met geotextiel 

en zand zoals nochtans verplicht was in het bevel van de burgemeester. 

Bijgevolg wordt een aangetekende brief verstuurd naar De Vlaamse Waterweg om hen in 

gebreke te stellen. 

Op 23 juli 2019 is er een inspectietocht op het asbeststort met De Vlaamse Waterweg, de 

gemeente Boom, OVAM, VITO, Politie, Brandweer en afgevaardigden van Actiegroep ‘Red 

Onze Kleiputten’. Het is duidelijk dat de taluds met ongebonden dagzomend asbest NIET 

afgedekt werden. Het verslag van deze inspectietocht werd opgesteld door Tractebel 

maar is nog steeds niet ter beschikking tot op vandaag 14 september 2019, bijna 

2 maanden NA de inspectietocht. 

Op 19 augustus dient ‘Red Onze Kleiputten’ een klacht in bij het Agentschap voor Natuur 

en Bos wegens het onverdund kappen van meer dan 150 bomen in bosgebied, wat eigenlijk 

verboden is volgens het Bosdecreet, bij het plaatsen van de omheining van het asbeststort 

volgens een nieuw traject, zo’n 250 m verwijderd van het asbeststort. De werken aan de 

omheining worden opnieuw stilgelegd. Er kon, volgens ons, perfect een omheining in het 

bebost gedeelte zijn geplaatst zonder bomen te moeten omhakken. De werken aan de 

omheining worden op 2 september hervat, met retroactieve kapvergunning. 
 

Op 13 september volgt een tweede klacht van ‘Red Onze Kleiputten’ bij ANB wegens het 

plaatsen van omheining met prikkeldraad in bosgebied, en dat is ook verboden volgens het 

Bosdecreet. De actiegroep maakt eveneens melding bij ANB dat er geen enkele voorziening 

is voor passage van fauna aan de omheining. Zij beschikt immers over filmopnames van 

reeën in die omheinde zone van ca. 18 ha. 

http://www.kleiputtenterhagen.be/
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Ondertussen hebben ongeveer 50 bewoners klacht neergelegd bij de politie tegen het niet 

onmiddellijk saneren van het asbeststort. 
 

Al deze verwikkelingen zijn besproken op de stuurgroep van het project. 

Mijn vragen in dit verband aan de deputatie zijn de volgende: 

1. Wat heeft de provincie als leidende partner gedaan om te zorgen dat de Vlaamse 

Waterweg het bevel van de burgemeester in de bepaalde termijn uitvoerde? 

2. Wat heeft de provincie gedaan om de overtredingen van de wet door de aannemers van 

Vlaamse Waterweg aan te pakken? 

3. Hoe verklaart de provincie dat nu, meer dan drie maanden na het bevel van de 

burgemeester, het gebied nog steeds niet – dat wil zeggen een week geleden - volledig 

omheind en de blootliggende asbest op de taluds nog steeds niet is afgedekt? 

4. Wat heeft de provincie gedaan om ervoor te zorgen dat de actiegroep als volwaardige 

gesprekspartner zou worden behandeld? Andere lokale groepen zoals de Wijkraad 

Bosstraat en Actief Terhagen zijn opgenomen in de stuurgroep, terwijl ‘Red Onze 

Kleiputten’ het meest actief is op het terrein en een goede samenwerking heeft met de 

gemeente Boom, maar door het consortium systematisch genegeerd wordt. 
 

Om te besluiten hebben wij ook een voorstel. De huidige voorlopige sanering van het 

asbeststort moet worden omgezet in een definitieve sanering en wel binnen het jaar, en de 

rest van het project moet worden opgedoekt. De stukken van het asbeststort die wel zijn 

afgedekt, zijn gebeurd volgens de regels der kunst, dus kan er nu best doorgewerkt 

worden om het geheel correct af te dekken, zodat het gebied terug kan opengesteld 

worden voor de wandelaars en andere natuurminnaars.  
 

Bedankt voor uw aandacht en uw antwoorden. 
 

 

Nr. 6/5 van de agenda 
 

Interpellatie in verband met de visputten, 

ingediend door Rudy Sohier (PVDA). 

Interpellatie 
 

Mevrouw de Gouverneur, geachte heren en dame van de deputatie, beste collega-

raadsleden, 
 

K.M. De Lustige Vissers heeft al sinds het begin van de jaren ’90 van vorige eeuw 

een visvijver in eigendom in de Kleiputten Terhagen in Rumst. Het is een idyllische 

plek om te zijn en voor veel vissers is het een gezellige plaats om op een sportieve 

en gezellige manier de zondag door te brengen. De vissers hebben voor een 

gezellige infrastructuur gezorgd. 
 

Helaas zijn er sinds meerdere jaren plannen om grondoverschotten van Oosterweel 

te storten in de Kleiputten van Terhagen. 45ha van dit gebied zou ontbost worden 

en er zou 3,6 miljoen m3 Oosterweelgrond gestort worden. Een deel van die grond 

zou in de visvijver gedumpt worden. In eerste instantie werd gezegd dat die massa 

grond nodig was om “grondig te saneren”, maar intussen heeft OVAM aan de 

projectpartners, de Provincie, De Vlaamse Waterwegen, de gemeente Rumst en 
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Lantis, het vroegere BAM laten weten dat deze massa grond niet nodig is voor de 

sanering. 
 

Nochtans werd driftig verder gewerkt aan plannen om de visvijver ‘te annexeren’. 

Het ontwerp voor een nieuwe visvijver werd uitgetekend in de zuidwesthoek van 

het gebied, die geruild zou worden met de huidige visvijver. Maar toen kwam de 

kat op de koord: in de door de vissers te ondertekenen overeenkomst staat in 

eerste instantie dat ze “projectpartner zullen worden” wat inhoudt dat ze zich zullen 

moeten houden aan de verplichtingen als ‘projectpartner’: 

 de visvijver wordt toegevoegd aan het projectgebied; 

 er wordt een afzonderlijke overeenkomst afgesloten over een nieuwe 

visvijver, die slechts uitwerking zal krijgen nadat de omgevingsvergunning is 

verkregen; 

 indien er iets fout loopt, dan dreigen de vissers hierin mee betrokken te 

worden als projectpartner. 
 

Uiteraard hebben de vissers geweigerd om op dit voorstel in te gaan. Ze zouden 

hun visvijver kwijt zijn zonder enige vergoeding, zij zouden er als 5de wiel aan de 

wagen bijzitten in het consortium, zij zouden als partner medeplichtig worden aan 

het vernietigen van het natuurgebied en ze hebben geen enkele zekerheid over een 

mogelijke visvijver en infrastructuur van dezelfde kwaliteit. 
 

Mijn vragen  

 Deelt de provincie onze mening dat dit voorstel in feite een vorm van 

oplichterij is? 

 Is het vertrouwen van de vissersclub nu niet dermate geschonden door dit 

voorstel dat verdere samenwerking onmogelijk is geworden? 

 Waarom werd een contract aangeboden dat werd ondertekend door de 

vorige deputatie o.a. collega Röttger? 

 Is het correct van te stellen dat het ganse project van zandstorten nu op de 

helling komt, aangezien er op het eigendom van de vissers dat midden in de 

Kleiputten ligt, niet mag gestort worden? 
 

Bedankt voor uw aandacht en uw antwoorden. 

 

 

De heer SOHIER.- K.M. De Lustige Vissers is een vissersclub in de buurt van de kleiputten. 

Ze heeft al sinds het begin van de jaren ’90 van vorige eeuw een visvijver in eigendom in de 

Kleiputten Terhagen in Rumst. Het is een idyllische plek om te zijn en voor veel vissers is 

het een gezellige plaats om op een sportieve en gezellige manier de zondag door te 

brengen. De vissers hebben voor een gezellige infrastructuur gezorgd. 
 

Helaas zijn er sinds meerdere jaren plannen om grondoverschotten van Oosterweel te 

storten in de Kleiputten van Terhagen. 45ha van dit gebied zou ontbost worden en er zou 

3,6 miljoen m³ Oosterweelgrond gestort worden. Een deel van die grond zou in de visvijver 

gedumpt worden. In eerste instantie werd gezegd dat die massa grond nodig was om 

“grondig te saneren”, maar intussen heeft OVAM aan de projectpartners, de provincie, de 

Vlaamse Waterwegen, de gemeente Rumst en Lantis, het vroegere BAM, laten weten dat 

deze massa grond niet nodig is voor de sanering. 
 

Nochtans werd driftig verder gewerkt aan de plannen om de visvijver ‘te annexeren’. Het 

ontwerp voor een nieuwe visvijver werd uitgetekend in de zuidwesthoek van het gebied, die 



VERGADERING VAN 26 SEPTEMBER 2019 

 155 

geruild zou worden met de huidige visvijver. Maar toen kwam de kat op de koord: in de door 

de vissers te ondertekenen overeenkomst staat in eerste instantie dat ze “projectpartner 

zullen worden” wat inhoudt dat ze zich zullen moeten houden aan de verplichtingen als 

‘projectpartner’: 

- de visvijver wordt toegevoegd aan het projectgebied; 

- er wordt een afzonderlijke overeenkomst afgesloten over een nieuwe visvijver, die 

slechts uitwerking zal krijgen nadat de omgevingsvergunning is verkregen; 

- indien er iets fout loopt, dan dreigen de vissers of de vissersclub hierin mee betrokken 

te worden als projectpartner. 
 

Uiteraard hebben de vissers geweigerd om op dit voorstel in te gaan. Ze zouden hun 

visvijver kwijt zijn zonder enige vergoeding. Zij zouden er als 5de wiel aan de wagen 

bijzitten in het consortium. Zij zouden als partner medeplichtig worden aan het 

vernietigen van het natuurgebied, en ze hebben geen enkele zekerheid over een mogelijke 

visvijver en infrastructuur van dezelfde kwaliteit. 
 

Mijn vragen: 

 Deelt de provincie de mening dat dit voorstel in feite een vorm van oplichterij is? 

 Is het vertrouwen van de vissersclub nu niet dermate geschonden door dit voorstel dat 

verdere samenwerking onmogelijk is geworden? 

 Waarom werd een contract aangeboden dat werd ondertekend door de vorige deputatie 

o.a. door collega Röttger? 

 Is het correct om te stellen dat het ganse project van zandstorten nu op de helling 

komt, aangezien er op het eigendom van de vissers dat midden in de Kleiputten ligt, niet 

mag gestort worden? 
 

Bedankt voor uw aandacht en uw antwoorden. 
 
 

VOORZITTER.- De heer Caluwé heeft het woord. 
 

De heer CALUWÉ, gedeputeerde.- Mijnheer de voorzitter, mevrouw de gouverneur, waarde 

collega’s, 
 

Collega Sohier, ik denk dat we een vast punt hebben op onze provincieraad: een 

interpellatie over de sanering van de kleiputten. Dus ook nu zijn er een aantal elementen. 

Wij hebben in 2015 een conformiteitsattest gekregen van OVAM dat stelde dat de 

Vlaamse Waterweg het asbeststort, waar zij eigenaar van zijn, moet saneren en dat ook 

wij het zogenaamde huishoudstort moeten saneren. Vermits wij naast mekaar liggen 

hebben wij toen beslist om de handen in mekaar te slagen en dit samen aan te pakken om op 

die manier efficiënter te werken, procedures op mekaar te laten inspelen, en daar geen 

gehele operatie van te maken, waarbij wij de leiding hebben van die globale operatie omdat 

wij eigenaar zijn van het grootste gedeelte van het terrein. Ook het belangrijk onderdeel 

ervan, het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan, moet gewijzigd worden, waarbij de 

bestemming die vandaag golfterrein is moet gewijzigd worden in de richting van de 

bestemming die het nu de facto gekregen heeft: natuur. Om dit allemaal aan te pakken 

hebben wij de leiding. Maar dat betekent natuurlijk niet dat wij plots de rol hebben 

overgenomen als eigenaar van het asbeststort.  
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Het is inderdaad zo dat in de loop van de voorbije maanden gebleken is dat asbest 

bovenkwam op de plek van het asbeststort. Maar het is daar de Vlaamse Waterweg die als 

eigenaar uiteraard de lead heeft om dit aan te pakken. De Vlaamse instelling OVAM heeft 

aangegeven wat de Vlaamse Waterweg moet doen en hen daardoor ook gemachtigd om 

ervoor te zorgen dat er tijdelijke maatregelen genomen worden zodanig dat de 

volksgezondheid niet in gedrang komt. Wat dus o.a. inhoudt afdekking en omheining 

plaatsen. De uitvoering daarvan doet De Vlaamse Waterweg niet zelf en stelt een 

aannemer aan. Zij hebben dan leiding en toezicht over de uitvoering. Het is gebleken dat 

ook de Vlaamse Milieu-inspectie is komen kijken naar hoe een en ander verliep. Het is ook 

aan bod gekomen dat vanuit de Vlaamse instelling ANB er opmerkingen zijn met betrekking 

tot een aantal elementen die aangepakt worden, en de vraag wat er valt onder machtiging 

die de Vlaamse instelling OVAM gegeven heeft aan de Vlaamse instelling de Vlaamse 

Waterweg. 

Maar als u dit allemaal hoort, OVAM die machtiging geeft aan de Vlaamse Waterweg, 

waarbij de Vlaamse Milieu-inspectie vragen en bedenkingen heeft, en waarbij ook de 

Vlaamse instelling Agentschap Natuur en Bos vragen en bedenkingen heeft, begrijp ik dat u 

vanuit uw functie hier daaromtrent ook informatie over wil. Maar ik denk dat de eerste 

plek om daar vragen over te stellen het Vlaams Parlement is. Het gaat allemaal om Vlaamse 

instellingen. Het Vlaams Parlement is sinds deze week opnieuw in vergadering. U hebt daar 

ondertussen ook vertegenwoordigers. Ik denk dat het wat hoog gegrepen is om te denken 

dat wij als deputatie zeggenschap zouden kunnen hebben in al deze verschillende Vlaamse 

instellingen. Misschien dat vanavond of morgen in het Vlaamse regeerakkoord in staat dat 

de provincies toch die bevoegdheid krijgen, maar tot nader order is dat niet het geval en 

denk ik dat het in de eerste plaats daar is waar de vragen moeten gesteld worden. Wat 

niet wil zeggen dat ik toch een aantal antwoorden wil geven op de vragen die u naar voren 

brengt. 
 

1. Wat heeft de provincie als leidende partner gedaan om te zorgen dat de Vlaamse 

Waterweg het bevel van de burgemeester in de bepaalde termijn uitvoerde? 

Het plaatsen van de omheining rond het betrokken gebied is een verantwoordelijkheid van 

de Vlaamse Waterweg, zoals gezegd. Het is een complexe zaak waarin de Vlaamse 

Waterweg, de gemeente Boom, de politie en de milieu-inspectie betrokken zijn. Reden voor 

de provincie om zich terughoudend op te stellen en uit te gaan van de professionaliteit van 

al deze instellingen. Maar er moet wel bij gezegd worden dat er zich moeilijkheden hebben 

voorgedaan in de uitvoering op het terrein omdat we hebben moeten vaststellen dat er 

vandalisme is gepleegd, dat er aanhoudend sabotage plaatsvond, ook met gevaarlijke 

elementen waar greppels plotseling gegraven zijn en ook mountainbikers die nog altijd door 

het gebied rijden, ook al is dat dan buiten het gebied van het asbeststort. Dat heeft er in 

alle geval toch voor gezorgd dat de planning op een aantal punten niet kon uitgevoerd 

worden zoals ze voorzien was. 
 

2. Wat heeft de provincie gedaan om de overtredingen van de wet door de aannemers van 

de Vlaamse Waterweg aan te pakken? 

Ik heb het al gezegd, het is niet aan ons. Wij hebben geen leiding en toezicht met 

betrekking tot de aannemers die werken voor de Vlaamse Waterweg, en al zeker niet op 

geen enkele manier ons uitspreken over de schuldvraag wat dat betreft. 
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3. Hoe verklaart de provincie dat nu, meer dan 3 maanden na het bevel van de 

burgemeester, het gebied nog steeds niet volledig omheind is en de blootliggende 

asbest op de taluds nog steeds niet is afgedekt?  

Ik kan zeggen dat het terrein sinds 20 september volledig omheind is. Maar ook hier is het 

door sabotage en vandalisme dat de planning niet is kunnen uitgevoerd worden zoals ze 

oorspronkelijk gepland werd. Het heeft in alle geval gezorgd voor een aantal weken 

vertraging. 
 

4. De vraag met betrekking tot de betrokkenheid van de actiegroep. 

Dat is, denk ik, een herhaling van de vragen die in het verleden hieromtrent gesteld zijn. 

Wij hebben ervoor gekozen om de groepen die voor het gebied niet representatief zijn, 

die van de Bosstraat en die van Terhagen, te betrekken bij de werking van de stuurgroep. 

Wat niet wil zeggen dat wij ook geregeld in contact zijn geweest met de actiegroep en 

verschillende discussies met hen hebben gehad en van gedachten hebben gewisseld. Het 

waren bij momenten aangename gesprekken. Maar wij vertrekken natuurlijk vanuit een 

verschillende visie op de problematiek. Niets sluit uit dat wij nog altijd met elkaar in 

contact blijven. 
 
 

Met betrekking tot de visputten is er de vraag of wij als provincie de mening delen dat dit 

voorstel in feite een vorm van oplichterij is. 

Ook hier zijn de gesprekken met de visclubs geleid door de Vlaams Waterweg. De 

inrichting van de nieuwe locatie werd in direct overleg met de visclub volledig uitgetekend. 

De visputten zouden in de tekening wel op een andere plek terugkeren. Recent werd een 

overeenkomst aangeboden waarbij de provincie en de Vlaamse Waterweg zich engageren 

deze nieuwe plek na de sanering uit te rusten. De waarde van de nieuwe locatie met 

aanhorigheden overstijgt twee tot driemaal de huidige grondwaarde. We kunnen dit dus 

moeilijk als een vorm van oplichterij benoemen. We proberen het echt wel goed te menen 

met de visclub. Ik begrijp dat er met het bestuur van de visclub een akkoord was over dat 

ontwerp, maar dat er in het gesprek met de leden op dit moment niet tot een eindpunt is 

geraakt. Maar we zullen ook dat verder bekijken. 
 

Het feit dat de naam van collega Röttger nog onder dat ontwerp stond daarvan denk ik dat 

het illustreert dat we op dit moment nog echt in een fase zitten van werkteksten, en dat 

er wellicht op een of andere manier nog een oude ondertekeningsformule onder de tekst 

stond. Ik denk dat het overduidelijk is dat dit helemaal nog geen definitieve fase is op 

deze manier, maar dat het maar een tekst ter bespreking was. 

Uw vraag of daarmee het hele project zou teniet gedaan worden, is helemaal niet het geval. 

Dat is uiteraard maar een element in de ganse problematiek.  
 

Ik moet wel afsluiten met te zeggen dat de les uit de incidenten die zich hebben 

voorgedaan toch wel is met de beperkte sanering ervoor zorgen dat de volksgezondheid nu 

niet in het gedrang komt en dat de voorlopige maatregelen worden genomen. De discussie 

over de waarde van de machtiging die OVAM gegeven heeft om dat te doen, en wat dat 

allemaal inhoudt, en de discussies die dat op zich heeft opgeleverd is echt wel de 

illustratie dat we zorgvuldig moeten tewerk gaan en dat we voor wat betreft de definitieve 

fundamentele sanering echt wel moeten werken volgens de regels van de kunst, onze 
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procedures moeten respecteren. Dit vraagt uiteraard tijd. En we zijn momenteel bezig met 

die procedures af te handelen en alle mogelijke adviezen en inspraak dat dit met zich 

terecht meebrengt te laten lopen. En dat vraagt dus tijd. Dat kan niet van vandaag op 

morgen. Daar zullen een aantal maanden over moeten heengaan. 
 

Ik dank u. 
 

 

VOORZITTER.- De heer Schoofs heeft het woord. 
 

De heer SCHOOFS.- Gouverneur, collega’s, deputatie, 
 

Ik denk dat de site Kleiputten – ik zal het zo even noemen – er alle belang bij heeft dat het 

provinciale niveau dat met de nodige sereniteit benadert.  

Ik wil even een klein bochtje nemen, mijnheer Lemmens, naar uw betoog van voor de pauze. 

In de 10 jaar dat ik voorzitter was van de politieke raad van Groen hebben we het toch 

dikwijls over het politieke niveau van de provincie gehad, het bovenlokaal niveau. We 

hebben altijd twee accenten gelegd: geen betutteling van de lokale overheden, ik denk dat 

er een ruim draagvlak is, en het bovenlokale niveau moet een democratisch gehalte hebben. 

Een democratisch gehalte is niet alleen transparantie, maar is ook hoe je dat invult. En nu 

kom ik, en daar ben ik het niet 100 % met u eens, mijnheer Caluwé, bij de rol die de 

provincie speelt in die site Kleiputten waar veel betrokkenen zijn: de gemeente Boom, de 

gemeente Rumst, de waterwegen, de provincie. Gelukkig hebben we een paar maanden 

geleden gezegd dat het geen golfterrein als bestemming kan worden, wat jaren de 

bestemming ging zijn en er jaren ongenoegen was.  

Ik denk als je naar die site kijkt dat het democratisch gehalte en de regie die de provincie 

op zich kan nemen om tot een goede sanering en goede bestemming te komen, we daar echt 

de krachten moeten kunnen bundelen. Vandaag de dag, en daar gaat iedereen aan voorbij, 

gaat het om wat de omvang is van die asbest op het asbeststort. Want men dekt het af, 

men maakt een werfweg, en het blijkt dat op die werfweg ook asbest is. Dan zie ik daar 

toch een zeer belangrijke rol voor de provincie om de omvang van het asbeststort in kaart 

te brengen. 

Dan word ik wat ongemakkelijk, want het is onze bevoegdheid niet. Dat klopt, maar ik denk 

dat de provincie echt die rol op zich moeten om te zeggen: wij willen hier maximale 

transparantie, voor die tienduizenden mensen die in de omgeving wonen, en de vele mensen 

die nog naar Tomorrowland komen, en ook naar het domein De Schorre. Dat vraagt een 

regie, en de Vlaamse Overheid gaat die niet geven. Ik denk dat dit echt een taak is voor de 

provincie om dit dossier kwalitatief, professioneel tot een goed einde te brengen. 
 

 

VOORZITTER.- Als er geen tussenkomsten meer zijn, zijn we aan het einde van de 

openbare zitting. Mag ik vragen aan het publiek om de zaal te verlaten, zodat wij verder 

kunnen met onze agenda. 
 

 

De raad gaat in besloten vergadering om 16.30 uur. 
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7. BESLOTEN VERGADERING 

 

Nr. 7/1 van de agenda 

 

Dadingsovereenkomst. 

PRUP C11, C12, C13, C15 en C21 Herselt. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

Men gaat over tot de geheime stemming. 36 leden nemen eraan deel. Er zijn 

36 stemmen ja, waardoor het voorstel is goedgekeurd. 
 

 

Nr. 7/2 van de agenda 

 

Procoro. Nieuwe samenstelling. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

Men gaat over tot de geheime stemming. 36 leden nemen eraan deel. Er zijn 

36 stemmen ja, waardoor het voorstel is goedgekeurd. 
 

 

Nr. 7/3 van de agenda 

 

PDPO III. Provinciaal Managementcomité. 

Wijziging in de samenstelling. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

Men gaat over tot de geheime stemming. 36 leden nemen eraan deel. Er zijn 

32 stemmen ja, bij 4 onthoudingen, waardoor het voorstel is goedgekeurd. 
 

 

De vergadering wordt gesloten om 16.34 uur. 

 


