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De vergadering wordt geopend te 14.30 uur.
De heer Provinciegriffier is aanwezig.
Tekenden de aanwezigheidslijst:
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ANCIAUX Koen
BAKELANTS Ann
BELLENS Peter
CALUWÉ Ludwig
CLAESSEN Jan
COLSON Mireille
COTTENIE Christ'l
CUYLAERTS Nathalie
DANEELS Tobias
DE HAES Jan
DE QUICK Erik
DE WINTER Stefan
DILLEN Koen
FRANÇOIS Catherine
GEYSEN Kris
GYS Seppe
HELSEN Katleen
JACQUES Ilse
LAUWERS Linda
LEMMENS Luk
PALINCKX Koen
SCHOOFS Louis
SOHIER Rudy
STEVENS Lili
TALHAOUI Fauzaya
VALKENIERS Bruno
VAN DIENDEREN Ilse
VAN HAUTEGHEM Marleen
VAN OLMEN Mien
VANDENDRIESSCHE Diederik
VERHAERT Inga
VERHAEVEN Eddy
VAN GORP Valery
VRANCKEN Isabelle
WECKHUYSEN Wendy

Verontschuldigd: mevrouw de gouverneur en mevrouw Rina Rabau
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De raad is bijeen in openbare vergadering.
OPENBARE VERGADERING
VOORZITTER.- Goedemiddag allemaal. Allemaal van harte welkom hier op onze
provincieraad van vandaag, 23 januari. Ook de mensen thuis die voor de eerste keer
meekijken naar onze provincieraad, van harte welkom allemaal. Het zal een korte
provincieraad zijn, denken we, dus goed om even te oefenen.
Ik heb de verontschuldigingen van mevrouw de gouverneur. Ik weet niet of er nog andere
verontschuldigingen zijn op dit moment. Goed, dank u wel, mevrouw Rabau is
verontschuldigd. Oké.
Bij een eerste provincieraad van het nieuwe jaar wensen wij u uiteraard allemaal de beste
wensen voor 2020, vooral een zeer goede gezondheid en een goede samenwerking hier
samen in ons halfrond, maar zoals dat vorig jaar al zeer goed is geweest, denk ik dat dat
dit jaar ook zeker zou kunnen.
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De leden van de provincieraad

GRIFFIE
Departement Mens, Communicatie en
Organisatie

datum
kenmerk
contactpersoon
onderwerp

13 januari 2020
Sharepoint>griffie>provincieraad>zittingen>2020
Veerle Vervloesem | T 03 240 54 28
veerle.vervloesem@provincieantwerpen.be
Provincieraad

Mevrouw
Mijnheer

Bij toepassing van artikel 7 van het provinciedecreet heb ik beslist om de
provincieraad bijeen te roepen op donderdag 23 januari 2020 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 23 JANUARI 2020
Agenda
OPENBARE VERGADERING
0. Provinciale overheid
0/1

Invulling van het begrip dagelijks bestuur in de zin van artikel 43 §2 9°
van het provinciedecreet. Goedkeuring.

1. Ruimte, Onderwijs en Mobiliteit

2. Platteland, Europa en Flankerend Arbeids- en Onderwijsbeleid
2/1

Budget 2020. Verdeling van het krediet onder 'Subsidies met betrekking
tot wonen' (V). Goedkeuring.

2/2

Budget 2020. Verdeling van verdeelkrediet inclusieve economie (V).
Goedkeuring.

2/3

Samenwerking met de vzw RURANT. Overeenkomst. Goedkeuring.

3. Vrije Tijd, Leefmilieu en Personeel
3/1

Agendapunt afgevoerd van de agenda:
EVAP PSRC De Nekker. Renovatie atletiekpiste.
Samenwerkingsovereenkomst met de stad Mechelen. Goedkeuring.

3/2

Budget 2020. Machtigingskrediet 0390/64902000. Toegestane subsidies.
Subsidie aan Regionale Landschappen en Bosgroepen. Aanwending
krediet. Goedkeuring.

3/3

Instemming met de verlenging van de licentieovereenkomsten voor de
PeopleSoftmodules DMCO. Goedkeuring.

4. Economie, Landbouw en Interne ondersteuning
4/1

Subsidiekorf Landbouw. Uitzondering projectperiode in het kader van de
Reglementssubsidie voor initiatieven ter bevordering van duurzame en
verbrede landbouw. Goedkeuring.
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4/2

Medewerking Kruispuntbank. Gerechtigden verhoogde tegemoetkoming en
gerechtigden maatschappelijke integratie. Belastingvrijstellingen.
Kennisname.

4/3

Provinciale overheidsopdrachten. Antwerpen/Borgerhout. Noordersingel.
Verbouwen logistiek gebouw en erfgoeddepot. Ontwerp. Goedkeuring.

4/4

Vastgoed. Fietsostrade Antwerpen-Lier. Segment 5 (oost) te Lier.
Voorlopig onteigeningsbesluit met bezettings- en onteigeningsplan.
Goedkeuring.

4/5

Heist-op-den-Berg/Wiekevorst. Goorloop (A.7.12). Aanleg
overstromingsgebied. Aankoop percelen 369k12 en 369h12.
Pachtverbreking. Goedkeuring.

5. Moties

6. Interpellaties

1e bijkomende agenda
6/1
Interpellatie in verband met jaarverslag van de gouverneur aan de
provincieraadsleden, ingediend door Diederik Vandendriessche (Groen).

7. BESLOTEN VERGADERING
7/1

Wijziging samenstelling Procoro. Goedkeuring.

7

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

0. Provinciale overheid
Nr. 0/1 van de agenda
Invulling van het begrip dagelijks bestuur in de zin van artikel 43 §2 9°
van het provinciedecreet. Goedkeuring.
Verslag van de deputatie

1.

Context

Artikel 43, §2, 11° van het provinciedecreet bepaalt onder andere dat de
provincieraad de wijze van gunning en het vaststellen van de voorwaarden van
overheidsopdrachten vaststelt, behalve als het gaat om een overdracht die past
binnen het begrip ‘dagelijks bestuur’ waarvoor de deputatie bevoegd is.
Naast de overheidsopdrachten is krachtens art. 57 §3, 1° de deputatie ook bevoegd
voor het stellen van daden van beheer met betrekking tot de provinciale
inrichtingen en eigendommen, binnen de door de provincieraad vastgestelde
algemene regels van het dagelijks bestuur.
Gezien de inhoud van dit artikel is het dus van belang het begrip ‘dagelijks bestuur’
zoals bedoeld in artikel 43, §2, 9° van het provinciedecreet goed te definiëren,
vermits het de bevoegdheidsverdeling met de deputatie bepaalt.
Het uitgangspunt hierbij is dat de provincieraad de belangrijke richtinggevende
beleidskeuzen maakt en het daarbij behorende budget goedkeurt. De deputatie
voert deze beslissingen onder een vorm van dagelijks bestuur uit.
Deze delegatie is gedeeltelijk gebaseerd op de drempelbedragen die komen uit de
wetgeving overheidsopdrachten, dit om een transparante en voor iedereen
duidelijke verdeling te maken.
2.

Voorstel tot aanpassing

De Belgische regelgeving overheidsopdrachten is gebaseerd op de Europese
richtlijnen. Artikel 19 van de overheidsopdrachtenwet dd. 17 juni 2016 bepaalt op
welke opdrachten de wet van toepassing is. In datzelfde artikel wordt geregeld dat
de Koning gemachtigd is om bepaalde bedragen, in functie van de tweejaarlijkse
herzieningen voorzien in de Europese richtlijnen en die de waarde aangeven van de
drempels waarvan sprake in deze richtlijnen, aan te passen.
De drempelwaarden voor overheidsopdrachten worden in principe vastgelegd
binnen de Wereldhandelsorganisatie (WTO), op basis van een korf van munten. Ze
worden uitgedrukt in bijzondere trekkingsrechten. De Europese Commissie
controleert iedere 2 jaar de waarde van deze drempels op basis van de gemiddelde
dagwaarde van de EUR.
Als de EUR terrein verliest tegenover de andere munten in de korf, dan stijgen de
drempelwaarden uitgedrukt in EUR. Wordt de EUR sterker, dan gebeurt het
omgekeerde.
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De deputatie stelt dan ook voor om de invulling van het begrip ‘dagelijks bestuur’
gelijk te laten lopen met de aanpassing van de Europese drempelbedragen. Voor de
periode 2020-2021 geeft dit volgende drempelbedragen:
- Het vaststellen van de gunningswijze, het bestek en het gunningsbesluit van
de overheidsopdrachten voor de aankoop van roerende investeringen tot het
bedrag van 139.000 EUR (exclusief BTW);
- Het vaststellen van de gunningswijze, het bestek en het gunningsbesluit van
de overheidsopdrachten op de kredieten voor onroerende investeringen tot
het bedrag van 139.000 EUR (exclusief BTW);
- Het vaststellen van de overige contracten en verbintenissen (zoals
samenwerkingsovereenkomsten, convenanten, …) voor zover ze aangerekend
worden op een investeringsbudget en de waarde van 139.000 EUR (exclusief
BTW) niet overschrijden;
- Het verwerven van zakelijke rechten of genotrechten op onroerende goederen
van derden voor zover de totaliteit van de door de provincie verschuldigde
vergoeding, berekend aan de aanvangsindex (bij het afsluiten van de
verbintenis), niet meer bedraagt dan 139.000 EUR (exclusief BTW) per jaar.
Vanaf 2020 wordt voorgesteld om de interne drempelbedragen inzake dagelijks
bestuur automatisch de aanpassing van de Europese drempelbedragen te laten
volgen.
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 9 januari 2020.
De provincieraad van Antwerpen,
Op voorstel van de deputatie,
BESLUIT:
Artikel 1:
Het begrip ‘dagelijks bestuur’ in de zin van artikel 43 §2 9° van het
provinciedecreet wordt met ingang van 1 februari 2020 ingevuld met volgende
aangepaste beslissingen:
- Het vaststellen van de gunningswijze, het bestek en het gunningsbesluit van
de overheidsopdrachten voor de aankoop van roerende investeringen
(buitengewone dienst) tot het bedrag van 139.000 EUR (exclusief BTW);
- Het vaststellen van de gunningswijze, het bestek en het gunningsbesluit van
de overheidsopdrachten op de kredieten (buitengewone dienst) voor
onroerende investeringen tot het bedrag van 139.000 EUR (exclusief BTW);
- Het vaststellen van de overige contracten en verbintenissen (zoals
samenwerkingsovereenkomsten, convenanten, …) voor zover ze aangerekend
worden op een investeringsbudget (buitengewone dienst) en de waarde van
139.000 EUR (exclusief BTW) niet overschrijden;
- Het verwerven van zakelijke rechten of genotrechten op onroerende goederen
van derden voor zover de totaliteit van de door de provincie verschuldigde
vergoeding, berekend aan de aanvangsindex (bij het afsluiten van de
verbintenis), niet meer bedraagt dan 139.000 EUR (exclusief BTW) per jaar.
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Artikel 2:
De invulling van de interne drempelbedragen inzake dagelijks bestuur worden met
ingang van 1 februari 2020 gekoppeld aan de aanpassing van de drempelbedragen
vermeld in artikel 19 van de wet van 17 juni 2016.
Artikel 3:
De besluiten van de provincieraad van Antwerpen van 22 maart 2018 en 28 maart
2019 betreffende de invulling van het begrip dagelijks bestuur in de zin van artikel
43 §2 9° van het provinciedecreet, worden voor de vermelde bepalingen met
ingang van 1 februari 2020 ingetrokken door onderhavig besluit.
VOORZITTER.- Geen vragen?
Dan kan de stemming starten.
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht?
Einde van de stemming. De stemming is als volgt: 31 aanwezigen, 31 ja-stemmen.
Goedgekeurd met 31 stemmen ja.
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2. Platteland, Europa en Flankerend Arbeids- en Onderwijsbeleid
Nr. 2/1 van de agenda
Budget 2020. Verdeling van het krediet onder 'Subsidies met betrekking
tot wonen' (V). Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
In het budget 2020 werd onder het verdeelkrediet “subsidies met betrekking tot
wonen (V)/” (ARK-code: 6490200, ARK-omschrijving: niet-nominatieve subsidies)
ramingsnummer MJP000417– De provincie stimuleert en begeleidt lokale besturen
en andere woonactoren bij de uitwerking van innovatieve woonprojecten die de
diversiteit en kwaliteit van het woonaanbod en de kwaliteit van de woonomgeving
verbeteren – een krediet van 75.000 EUR ingeschreven.
De deputatie heeft beslist volgende verdeling van dit
goedkeuring voor te leggen:

krediet aan uw raad ter

Ramingsnummer MJP000417: A De provincie stimuleert en begeleidt lokale
besturen en andere woonactoren bij de uitwerking van innovatieve woonprojecten
die de diversiteit en kwaliteit van het woonaanbod en de kwaliteit van de
woonomgeving verbeteren.
 Landelijke Thuiszorg (adviseren en begeleiden
woningaanpassingen):

75.000 EUR

Aan Landelijke Thuiszorg vzw, Remylaan 4b, 3018 Wijgmaal, wordt een subsidie
ten bedrage van 75.000 EUR toegekend als tussenkomst in het advies en de
begeleiding die deze vzw verleent aan inwoners van de provincie Antwerpen om
hun woning aan te passen als gevolg van ziekte, functiebeperking of handicap.
Concreet betekent dit dat de provincie ongeveer 4/5de van de kostprijs van het
individuele advies of de begeleiding ten laste neemt.
Uw raad wordt gevraagd de verdeling van het krediet ingeschreven in het
uitgavebudget BBC “subsidies met betrekking tot wonen (V)/” (ARK-code:
6490200,
ARK-omschrijving:
niet-nominatieve
subsidies)
ramingsnummer
MJP000417– De provincie stimuleert en begeleidt lokale besturen en andere
woonactoren bij de uitwerking van innovatieve woonprojecten die de diversiteit en
kwaliteit van het woonaanbod en de kwaliteit van de woonomgeving verbeteren –
goed te keuren.
Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 9 januari 2020.
De provincieraad van Antwerpen,
Gelet op de interne verdeling van het krediet in het uitgavebudget BBC onder
“subsidies met betrekking tot wonen (V)/” (ARK-code: 6490200, ARK-omschrijving:
niet-nominatieve subsidies) ramingsnummer MJP000417– De provincie stimuleert
en begeleidt lokale besturen en andere woonactoren bij de uitwerking van
innovatieve woonprojecten die de diversiteit en kwaliteit van het woonaanbod en
de kwaliteit van de woonomgeving verbeteren;
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Gelet op het provinciedecreet van 9 december 2005;
Gelet op het Koninklijk Besluit nr. 110 van 13 december 1982, gewijzigd door het
Koninklijk Besluit nr. 145 van 30 december 1982, betreffende het verplicht
evenwicht van de begroting;
Op voorstel van de deputatie,
BESLUIT:
Enig artikel:
De provincieraad keurt de volgende verdeling van het krediet ingeschreven in het
uitgavebudget BBC onder “subsidies met betrekking tot wonen (V)/” (ARK-code:
6490200,
ARK-omschrijving:
niet-nominatieve
subsidies)
ramingsnummer
MJP000417 – De provincie stimuleert en begeleidt lokale besturen en andere
woonactoren bij de uitwerking van innovatieve woonprojecten die de diversiteit en
kwaliteit van het woonaanbod en de kwaliteit van de woonomgeving verbeteren –
goed ten bedrage van 75.000 EUR.
Dit krediet wordt aangewend als volgt:
Ramingsnummer MJP000417: A De provincie stimuleert en begeleidt lokale
besturen en andere woonactoren bij de uitwerking van innovatieve woonprojecten
die de diversiteit en kwaliteit van het woonaanbod en de kwaliteit van de
woonomgeving verbeteren.
 Landelijke Thuiszorg (adviseren en begeleiden
woningaanpassingen):

75.000 EUR

VOORZITTER.- Mevrouw Bakelants?
Mevrouw BAKELANTS.- Onze fractie is akkoord dat de provincie voor vier vijfde
tussenkomt bij de kostprijs van advies voor woningaanpassing of begeleiding. Nu, ik heb
gekeken naar de website, ik vraag mij af of die tarieven die daar vermeld zijn nog actueel
zijn. Daar staat vermeld dat de aanvrager 50 EUR moet betalen per dossier aan het
adviesbureau en de provincie betaalt dan het resterende bedrag met een maximum van
533 EUR voor advies of een begeleidingsdossier. Als je advies en de begeleiding aanvraagt,
komt de provincie tussen voor een bedrag van maximum 1100 EUR en 53 cent. Dus ik vroeg
mij ook af wat dat begeleidingssysteem juist inhoudt.
VOORZITTER.- Goed, dank u wel.
Gedeputeerde Helsen?
Mevrouw HELSEN.- Ja, dank u wel, voorzitter.
Collega Bakelants, het is zo dat de dienst zelf ter plekke gaat bij de mensen en gaat kijken
wat de noden en behoeften zijn en samen met de mensen ook bekijkt op welke manier er
aanpassingen kunnen gebeuren, wenselijk zijn. Zij begeleiden deze mensen daarin, zij doen
suggesties. Wat de uitvoering betreft, daar komen zij niet in tussen, maar het is eigenlijk
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om dat traject af te leggen dat er een tussenkomst gebeurt. Dat is hetgeen wat eigenlijk
met hen ook wordt opgenomen.
VOORZITTER.- Mevrouw Bakelants?
Mevrouw BAKELANTS.- Ja, zo’n begeleiding, dat komt dan op 1100 EUR neer. Ja, iets
meer.
VOORZITTER.- Ja.
Mevrouw HELSEN.- Het is natuurlijk van dossier tot dossier verschillend, omdat de noden
en behoeften en de begeleiding die noodzakelijk is, natuurlijk van cliënt tot cliënt
verschillend zijn. Maar dat is in die grootteorde dat de tussenkomst moet ingeschat
worden, ja.
VOORZITTER.- Goed, als er geen vragen meer zijn, dan kunnen we overgaan tot de
stemming van dit punt.
Stemming van punt 2/1 van de agenda. De stemming kan starten.
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht?
Einde van de stemming. De stemming is als volgt: 34 aanwezigen, 34 ja-stemmen.
Goedgekeurd met 34 stemmen ja.

Nr. 2/2 van de agenda
Budget 2020. Verdeling van verdeelkrediet inclusieve economie (V).
Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
In het budget 2020 werd het verdeelkrediet inclusieve economie (V) (ARK-code:
6490200, ARK-omschrijving: niet-nominatieve subsidies) – ramingsnummer
MJP000418 - We stimuleren een streekgerichte aanpak voor de uitbouw van een
provinciedekkend aanbod werkplaatsen en de noodzakelijke trajectomkadering voor
de meest kwetsbaren – een krediet van 340.000 EUR ingeschreven.
De deputatie heeft beslist volgende verdeling van het
ramingsnummer aan uw raad ter goedkeuring voor te leggen :

krediet

onder

dit

Ramingsnummer : MJP000418
We stimuleren een streekgerichte aanpak voor de uitbouw van een
provinciedekkend aanbod werkplaatsen en de noodzakelijke trajectomkadering voor
de meest kwetsbaren.
Kempens Landschap vzw, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
227.000 EUR
Project Landschapsdokters
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Landschapsdokters is een initiatief in de lokale diensteneconomie. De gemeenten
staan in goed rentmeesterschap in voor het beheer en onderhoud van de
eigendommen van Kempens Landschap op hun grondgebied. Als individuele
gemeente is het niet altijd evident om dit op systematische wijze aan te pakken.
Daarom heeft Kempens Landschap het project Landschapsdokters opgericht.
Hiervoor wordt samengewerkt met een sociale economieonderneming. Momenteel
doen 14 gemeenten beroep op deze dienstverlening. Zij dragen ook financieel bij.
Nog te bestemmen krediet: 113.000 EUR
Uw raad wordt gevraagd de verdeling van het verdeelkrediet inclusieve economie
(V) (ARK-code: 6490200, ARK-omschrijving: niet-nominatieve subsidies) –
ramingsnummer MJP000418 - We stimuleren een streekgerichte aanpak voor de
uitbouw van een provinciedekkend aanbod werkplaatsen en de noodzakelijke
trajectomkadering voor de meest kwetsbaren – goed te keuren.
Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 9 januari 2020.
De provincieraad van Antwerpen,
Gelet op de interne verdeling van het verdeelkrediet inclusieve economie (V) (ARKcode: 6490200, ARK-omschrijving: niet-nominatieve subsidies) – ramingsnummer
MJP000418 - We stimuleren een streekgerichte aanpak voor de uitbouw van een
provinciedekkend aanbod werkplaatsen en de noodzakelijke trajectomkadering voor
de meest kwetsbaren;
Gelet op het provinciedecreet van 9 december 2005;
Gelet op het Koninklijk Besluit nr. 110 van 13 december 1982, gewijzigd door het
Koninklijk Besluit nr. 145 van 30 december 1982, betreffende het verplicht
evenwicht van de begroting;
Op voorstel van de deputatie,
BESLUIT:
Enig artikel:
De provincieraad keurt de volgende verdeling van het verdeelkrediet inclusieve
economie (V) (ARK-code: 6490200, ARK-omschrijving: niet-nominatieve subsidies)
– ramingsnummer MJP000418 - We stimuleren een streekgerichte aanpak voor de
uitbouw
van een provinciedekkend aanbod werkplaatsen en de noodzakelijke
trajectomkadering voor de meest kwetsbaren – goed ten bedrage van 227.000 EUR:
Ramingsnummer : MJP000418
A: We stimuleren een streekgerichte aanpak voor de uitbouw van een
provinciedekkend aanbod werkplaatsen en de noodzakelijke trajectomkadering voor
de meest kwetsbaren.
Kempens Landschap vzw, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
227.000 EUR
Project Landschapsdokters
Nog te bestemmen krediet: 113.000 EUR
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VOORZITTER.- Mevrouw Van Dienderen?
Mevrouw VAN DIENDEREN.- Ja, goedemiddag collega's, mijn beste wensen aan u allen
voor dit nieuwe jaar ook.
Wat betreft dit punt: inhoudelijk is dit zeker een heel goed project, dus we gaan dat
goedkeuren. Toch hebben wij naar de aanpak enkele bedenkingen. Het is dus een EVAP van
de provincie die dan subsidies krijgt van de provincie om een aantal taken ook te doen. We
hopen dat die sociale economiebedrijven die daarvoor gaan ingeschakeld worden op een
goeie manier begeleid worden en gaan aangesteld worden. Dus in se goed project, toch die
algemene bedenking van die vestzak-broekzakoperatie. Dank u wel.
VOORZITTER.- Goed. Mevrouw Helsen?
Mevrouw HELSEN.- Dank u wel, voorzitter, collega van Dienderen.
Het is een opdracht die inderdaad wordt uitgevoerd en die noodzakelijk is, dat die
domeinen goed beheerd worden. Vanuit de provincie en vanuit sociale economie vinden wij
het belangrijk dat doelgroepmedewerkers daarin kansen krijgen. Dat is de reden dat wij
dat vanuit de dienst sociale economie ook subsidiëren, want het is perfect mogelijk om dat
ook te laten uitvoeren door andere organisaties. Het is vanuit dat oogpunt dat wij deze
keuze maken.
VOORZITTER.- Goed, dank u wel.
Als er geen tussenkomsten meer zijn, dan kunnen we overgaan tot de stemming van punt
2/2 van de agenda.
De stemming kan starten.
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht?
Einde van de stemming. De stemming is als volgt: 34 aanwezigen, 34 ja-stemmen.
Goedgekeurd met 34 stemmen ja.

Nr. 2/3 van de agenda
Samenwerking met de vzw RURANT. Overeenkomst. Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
RURANT vzw geeft mee uitvoering aan het plattelandsbeleid van de provincie
Antwerpen.
RURANT vzw ontvangt een nominatieve subsidie van de provincie Antwerpen van
200.000 EUR voor de uitvoering van het plattelandsbeleid van de provincie
Antwerpen.
Vanaf 2020 krijgt RURANT vzw een bijkomende taak in de participatiefase van
dorpentrajecten. Voor deze nieuwe taak wordt een bijkomende subsidie toegekend
aan RURANT vzw.
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Schijf 1 is voorzien in het budget 2020 van de provincie, de bedragen uit schijf 2
zijn afhankelijk van het aantal dorpentrajecten, daar zij voortkomen uit het bedrag
dat de gemeenten aan de provincie Antwerpen betalen voor de gevraagde
dorpentrajecten.
Overzicht van de voorziene subsidies aan RURANT vzw voor 2020:
Subsidie

Bedrag

Basissubsidie
RURANT

Per jaar

200.000 EUR

Dorpensubsidie schijf 1

75.000 EUR

Dorpensubsidie schijf 2, de som van:
Fase 1 – per dorp

1 dorp/gemeente

5.800 EUR

2 – 3 dorpen/gemeente

5.000 EUR

> 3 dorpen/gemeente

4.500 EUR

Fase 3 – per dorp, per jaar
1 dorp/gemeente

5.000 EUR

2 – 3 dorpen/gemeente

4.500 EUR

> 3 dorpen/gemeente

3.625 EUR

Voor de daarop volgende jaren worden de bedragen behouden, behalve voor schijf
1 gezien de voorziene groei in dorpentrajecten.
De bedragen voor schijf 1 evolueren, zoals voorzien in het budget van de provincie
Antwerpen, als volgt:
2021:
2022:
2023:
2024:
2025:

191.250
273.000
318.000
324.000
334.000

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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De voorliggende samenwerkingsovereenkomst bundelt de voorwaarden voor beide
subsidies en legt de modaliteiten van de samenwerking tussen provincie Antwerpen
en RURANT vzw vast.
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 9 januari 2020.
De provincieraad van Antwerpen,
Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet;
Op voorstel van de deputatie,
BESLUIT:
Enig artikel:
Goedgekeurd wordt de samenwerking met de vzw RURANT te formaliseren met
voorliggende samenwerkingsovereenkomst.
VOORZITTER.- Mevrouw Talhaoui?
Mevrouw TALHAOUI.- Collega's, ook in mijn naam een gezond, gelukkig en zeer dynamisch
jaar ook van mijnentwege.
Mevrouw de gedeputeerde, in verband met vzw Rurant, zoals we hadden afgesproken in de
commissie zouden we volgende keer wat meer concrete voorbeelden willen zien van deze
vzw. We hebben daarnaar gevraagd ook om te kijken: hoe zit het daar nu met dat
dorpenbeleid, wat is participatiebeleid? Wij hebben u toen ook gevraagd: hoe zit dat met
die investeringen ook, hoe worden die eigenlijk onderverdeeld in dat Participatiedecreet,
en naar resultaat toe? Dus ik hoop dat we dat zo vlug mogelijk ook gaan doen. En we zullen
het goedkeuren.
VOORZITTER.- Gedeputeerde Helsen.
Mevrouw HELSEN.- Dank u wel, voorzitter.
Collega, zoals inderdaad in de commissie en in de raadscommissie afgesproken, zal ik met
de voorzitter bekijken wanneer we dat op de agenda zullen plaatsen, maar ik zal dat met
heel veel plezier organiseren. Ik heb ondertussen ook de mensen van Rurant op de hoogte
gebracht van het feit dat de commissie heel veel belangstelling toont voor hun werking. Ze
zijn heel graag bereid om een toelichting te komen geven voor de leden van de
provincieraad.
VOORZITTER.- Goed, dank u wel.
Als er geen vragen of tussenkomsten meer zijn, kunnen we overgaan tot de stemming van
punt 2/3 van de agenda.
De stemming kan starten.
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht?
Einde van de stemming. De stemming is als volgt: 33 aanwezigen, 33 ja-stemmen.
Goedgekeurd met 33 stemmen ja.
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3. Vrije Tijd, Leefmilieu en Personeel
Nr. 3/1 van de agenda
Agendapunt afgevoerd van de agenda:
EVAP PSRC De Nekker. Renovatie atletiekpiste.
Samenwerkingsovereenkomst met de stad Mechelen. Goedkeuring.

Nr. 3/2 van de agenda
Budget 2020. Machtigingskrediet 0390/64902000. Toegestane subsidies.
Subsidie aan Regionale Landschappen en Bosgroepen. Aanwending
krediet. Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
In het budget 2020 werd onder budgetsleutel 0390/64902000 ‘Subsidie aan
Regionale Landschappen en Bosgroepen’ een krediet van 1.808.873 EUR
uitgetrokken.
De verdeling van dit krediet dient ter goedkeuring worden voorgelegd aan uw raad.
Na goedkeuring door uw raad zullen de afzonderlijke werkingssubsidies aan
deputatie worden voorgelegd wat betreft de toekenning en betaling van de
subsidie.
Dit machtigingskrediet omvat de subsidies aan de Regionale Landschappen en
Bosgroepen.
Regionale Landschappen
De Regionale Landschappen zijn voor de provincie Antwerpen bevoorrechte
partners wanneer we projecten, samen en in overleg met alle betrokken
belanghebbenden, op het terrein vormgeven. Als intermediair bestuur neemt de
provincie Antwerpen een vooraanstaande rol op in deze Regionale Landschappen.
Bosgroepen
Bosgroepen zijn samenwerkingsverbanden van (privé-)boseigenaars. Een bosgroep
ondersteunt boseigenaars in het duurzaam beheer van hun bos. Een bosgroep
levert onafhankelijk advies over duurzaam bosbeheer, bosbouwtechnische
informatie, wettelijke, financiële of administratieve aspecten van bosbeheer.
Daarnaast organiseert en coördineert de bosgroep ook beheerwerken.
De deputatie heeft beslist volgende verdeling aan uw raad ter goedkeuring voor te
leggen:
Budgetsleutel 0390/64902000 - ‘Subsidie aan Regionale
Bosgroepen’: 1.808.873 EUR met volgende begunstigden:
- Regionaal Landschap de Voorkempen vzw:
- Regionaal Landschap Rivierenland vzw:
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- Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw:
- Regionaal Landschap Kleine & Grote Nete vzw:

83.407,84 EUR
364.233,84 EUR

-

127.325,40
127.325,40
217.555,28
206.693,56

Bosgroep
Bosgroep
Bosgroep
Bosgroep

Antwerpen Noord vzw:
Antwerpen Zuid vzw:
Kempen Noord vzw:
Zuiderkempen vzw:

EUR
EUR
EUR
EUR

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 9 januari 2020.
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 2020, ingeschreven
als machtigingskrediet - ‘Subsidie aan Regionale Landschappen en Bosgroepen’:
1.808.873 EUR met volgende begunstigden:
-

Regionaal
Regionaal
Regionaal
Regionaal

Landschap
Landschap
Landschap
Landschap

-

Bosgroep
Bosgroep
Bosgroep
Bosgroep

Antwerpen Noord vzw:
Antwerpen Zuid vzw:
Kempen Noord vzw:
Zuiderkempen vzw:

Budgetsleutel
Bosgroepen'.

de Voorkempen vzw:
Rivierenland vzw:
Schelde-Durme vzw:
Kleine & Grote Nete vzw:

0390/64902000

-

381.301,84 EUR
301.029,84 EUR
83.407,84 EUR
364.233,84 EUR
127.325,40
127.325,40
217.555,28
206.693,56

'Subsidie

aan

Regionale

EUR
EUR
EUR
EUR

Landschappen

en

VOORZITTER.- Mevrouw Verhaert?
Mevrouw VERHAERT.- Voorzitter, collega’s, ook van mijnentwege gelukkig nieuwjaar.
Ik heb een vraag uit nieuwsgierigheid eigenlijk, punt 3/1 is afgevoerd van de agenda. Ik
had gedacht, nadat we breed in de pers hadden kunnen vernemen wat de plannen waren
rond het Vrijbroekpark, dat we zeker nu wel het genoegen zouden hebben om daar ook
beslissingen over te kunnen nemen, maar het staat niet meer op de agenda. Mag ik vragen
wat de reden is?
VOORZITTER.- Gedeputeerde De Haes.

19

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

De heer DE HAES.- Ook beste wensen nog.
Ik zie dat er, sinds we live gaan, heel veel tussenkomsten zijn. Het valt een beetje op.
Maar terecht, dit is gewoon een technisch verhaal. Wij hadden een afspraak met Mechelen
over de financiering van de atletiekpiste. We hebben een voorstel van
samenwerkingsovereenkomst opgestuurd en dat is in Mechelen ook nog eens door de
juridische screening gegaan. Ze hadden een paar heel kleine technische opmerkingen,
eigenlijk punten en komma 's, maar door het feit dat wij dat al met de deputatie hadden
geagendeerd richting de provincieraad kunnen wij niet anders dan nu dit even een maand
terugtrekken en volgende maand opnieuw voorleggen. Dus er gaat in wezen niets
veranderen, alleen een paar punten en komma’s waar zij een suggestie hadden van dat eraan
toe te voegen. Waar wij ook kunnen mee akkoord gaan, maar het gaat dan echt over de
timing van het voorleggen aan de provincieraad. Dus wij moeten dat eerst terug op de
deputatie agenderen, de definitieve versie, en zullen die definitieve versie u voorleggen. Ik
had liever nu al het akkoord afgesproken. Dan hadden we inderdaad, hoe zal ik zeggen, de
hand aan de ploeg kunnen zetten, maar het moet een maand wachten. Het komt eraan.
VOORZITTER.- Mevrouw Verhaert.
Mevrouw VERHAERT.- Ja, dat is fijn om dat te horen. Nog beter is natuurlijk dat we eerst
de beslissing nemen en dat we dan communiceren, maar ik ga ervan uit dat we dat dan
volgende keer in de juiste volgorde zullen doen.
VOORZITTER.- Goed.
De heer DE HAES.- Ja, maar we kennen daar de gewoontes, hè?
VOORZITTER.- Als er geen vragen meer zijn, dan kunnen we overgaan tot de stemming van
punt 3/2 van de agenda.
De stemming kan starten.
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht?
Einde van de stemming. De stemming is als volgt: 34 aanwezigen, 34 ja-stemmen.
Goedgekeurd met 34 stemmen ja.

Nr. 3/3 van de agenda
Instemming met de verlenging van de licentieovereenkomsten voor de
PeopleSoftmodules DMCO. Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
Op 13 april 2006 besliste de deputatie om met project Vehspa een
informaticasysteem te creëren waarbij alle HRM processen geïntegreerd zouden
worden in één databank. Hiervoor werden PeopleSoftlicenties bij Oracle Belgium
BVBA aangekocht en werd er een licentieovereenkomst nr. 2.438.796 afgesloten.
Naast de éénmalige aanschafkost moet het bestuur een jaarlijkse licentiekost
betalen. Bij het afsluiten van het oorspronkelijke contract met Oracle in 2006 werd
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overeengekomen om er voorlopig vanuit te gaan dat er 1400 personen zouden
werden beheerd. Wanneer het systeem in gebruik werd genomen, zou Oracle een
controle uitvoeren om na te gaan hoeveel personen er werkelijk beheerd werden.
Het bestuur verkreeg de toezegging dat – indien er bijkomende licenties zouden
bijgekocht worden – dezelfde korting als in 2006 zou gegeven worden (60 %).
In zitting van 26 februari 2009 stemde de deputatie , na voormelde controle van
Oracle, in met de uitbreiding van de licenties + de aankoop van 9 licenties UPK
(deze worden gebruikt om handleidingen en een dynamische helpfunctie te maken).
Hiervoor werd een bijkomende licentieovereenkomst nr. 3.385.225 afgesloten.
Deze licentieovereenkomsten werden jaarlijks verlengd. Uw raad besliste op
28 februari 2018 voor het laatst om beide licentieovereenkomsten te verlengen tot
eind 2019.
DMCO is op dit moment bezig om haar totale HR ICT- infrastructuur te herbekijken
en opnieuw aan te besteden. Op dit moment is de nieuwe loonmotor en de nieuwe
prikklok heraanbesteed en succesvol geïmplementeerd. Heden wordt het nodige
gedaan om de Human Resources databank te vernieuwen. Dit zou voltooid moeten
zijn tegen eind 2020.
De licenties van de bestaande databank dient dus verlengd te worden. Oracle werd
ondertussen gecontacteerd
en er werd
afgesproken dat
voornoemde
licentieovereenkomsten 3.385.225 en 2.438.796 gezamenlijk op 31.12.2020
beëindigd worden. Een verlenging tot deze datum is dus nog nodig. Vermits de
waarde van deze opdracht met zijn verlengingen ondertussen 500.000 EUR
overschrijden, is het de bevoegdheid van de raad om te beslissen over deze
verlengingen.
Vermits de licenties voor Oracleproducten maar door één maatschappij geleverd
worden, hoeft er geen mededinging gebeuren met meerdere kandidaten (Artikel 42
§1, 1° d van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten).
Uw raad gelieve in te stemmen met een verlenging van de bestaande
licentieovereenkomsten met Oracle (nr. 2.438.796 en nr. 3.385.225 ) voor de
PeopleSoftmodules van het HR informaticasysteem van DMCO tot 31.12.2020 voor
een geschatte kost in 2020 van 66.000 inclusief BTW.
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 9 januari 2020.
De provincieraad van Antwerpen,
Overwegende dat het bestuur voor de PeopleSoftmodules van het HR-informaticasysteem van DMCO twee licentieovereenkomsten heeft afgesloten met Oracle
(nr.2.438.796 en nr. 3.385.225); dat deze jaarlijks stilzwijgend verlengbaar zijn;
Overwegende dat uw raad op 28 februari 2018 voor het laatst instemde om deze
licenties met een jaar te verlengen; dat bijgevolg een nieuwe formele beslissing tot
verlenging noodzakelijk is;
Overwegende dat dit een bevoegdheid is van uw raad;
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Overwegende dat DMCO haar totale HR IT-infrastructuur aan het heraanbesteden
is; dat dit al gebeurd is voor de loonmotor en de prikklok; dat heden de HRdatabank ( o.a. werving en selectie) aan de beurt is; dat bijgevolg de licenties van
de huidige databank met een jaar verlengd dienen te worden;
Overwegende dat deze PeopleSoftovereenkomsten enkel maar door Oracle Belgium
BVBA geleverd kunnen worden; dat bijgevolg voor de verlenging geen mededinging
met meerdere kandidaten mogelijk is zodat enkel Oracle gecontacteerd moet
worden (Artikel 42 §1, 1° d van de wet van 17 juni 2016 betreffende de
overheidsopdrachten);
Overwegende dat de kredieten voorzien zijn in de meerjarenplanning;
Op voorstel van deputatie,
BESLUIT:
Enig artikel:
Beslist wordt om de licentieovereenkomsten nr. 2.438.796 en nr. 3.385.225 met
Oracle BVBA Belgium Medialaan 50, 1800 Vilvoorde (de PeopleSoft-licenties van de
HR-databank van DMCO) te verlengen tot 31 december 2020 met een geschatte
kostprijs in 2020 van 66.000 EUR inclusief BTW.
XXXX/61300000/13/0112/Overige diensten en diverse leveringen/Personeelsdienst
en vorming.
VOORZITTER.- Geen vragen?
Dan kan de stemming starten.
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht?
Einde van de stemming. De stemming is als volgt: 35 aanwezigen, 35 ja-stemmen.
Goedgekeurd met 35 stemmen ja.
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4. Economie, Landbouw en Interne ondersteuning
Nr. 4/1 van de agenda
Subsidiekorf Landbouw. Uitzondering projectperiode in het kader van de
Reglementssubsidie voor initiatieven ter bevordering van duurzame en
verbrede landbouw. Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
De provincieraad keurde op 24 november 2016 het subsidiereglement voor
‘Initiatieven ter bevordering van de duurzame en verbrede landbouw’ goed. Het
reglement stipuleert onder Uitvoering in punt 7.f) dat de uiterste datum van
uitvoering voor gesubsidieerde projecten 31 december is van het desbetreffende
budgetjaar.
Het project “Buitenprikkels voor gezinnen” van de feitelijke vereniging
Buitenprikkels werd door de deputatie goegekeurd op 17 januari 2019 op
budgetjaar 2019. Op 12 december 2019 werd telefonisch en per mail uitstel
gevraagd met betrekking tot het dossier SK-LB-201902095 van de feitelijke
vereniging Buitenprikkels voor het project “Buitenprikkels voor gezinnen”.
Dit subsidiedossier loopt van januari 2019 tot en met december 2019. De actie ter
afsluiting van het project en promotie van de provinciale subsidie aan het einde van
het project blijft onuitgevoerd omwille van afstemming met de stad Mechelen. De
promotor voorziet om de fietslus met een groots evenement in het weekend van
27 juni 2020 in samenwerking met de stad Mechelen in de kijker te zetten.
De promotor vraagt dus de projectperiode te verlengen. Meer tijd is gegaan naar de
communicatie en afstemming van dit evenement met de stad Mechelen zodat
beslist werd het evenement te verhuizen naar zaterdag 27 juni 2020.
De projectperiode wordt beëindigd op 30 juni 2020 en de verantwoording wordt
conform het Reglement ingediend op ten laatste 30 september 2020.
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 9 januari 2020.
De provincieraad van Antwerpen,
Gelet op de Reglementssubsidie voor initiatieven ter bevordering van duurzame en
verbrede landbouw;
Overwegende dat de promotie van de provinciale subsidie vast onderdeel is bij elke
projectuitvoering;
Op voorstel van de deputatie,
BESLUIT:
Enig artikel:
Goedgekeurd wordt om de projectperiode te verlengen tot 30 juni 2020 voor het
project “Buitenprikkels voor gezinnen” van de fv Buitenprikkels.
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VOORZITTER.- Geen vragen?
De stemming kan starten.
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht?
Einde van de stemming. De stemming is als volgt: 35 aanwezigen, 35 ja-stemmen.
Goedgekeurd met 35 stemmen ja.

Nr. 4/2 van de agenda
Medewerking Kruispuntbank. Gerechtigden verhoogde tegemoetkoming en
gerechtigden maatschappelijke integratie. Belastingvrijstellingen.
Kennisname.
Verslag van de deputatie
Met het oog op belastingvrijstelling in de algemene provinciebelasting werd om de
medewerking verzocht van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.
Het sectoraal comité van de Sociale Zekerheid heeft op 5 april 2011, gewijzigd op
4 juni 2013 en op 5 april 2016, een principebeslissing genomen waarbij de
provincie gemachtigd wordt om vanwege de KSZ persoonsgegevens te ontvangen
voor de automatische toekenning van aanvullende rechten aan bepaalde
categorieën van inwoners.
Bij de beraadslaging van het Informatieveiligheidscomité van de Kamer sociale
zekerheid en Gezondheid nr. 16/008 van 2 februari 2016, gewijzigd op 7 juni 2016,
op 4 april 2017, op 4 juli 2017, op 3 oktober 2017, op 3 april 2018, op 6 november
2018, op 5 maart 2019 en op 1 oktober 2019, over de oprichting van de "buffer"gegevensbank bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid voor de automatische
toekenning van aanvullende rechten wordt aan de provincie de mogelijkheid
geboden om gebruik te maken van de “buffer”-databank en dit onder de volgende
voorwaarden:
De provincie kent voor aanslagjaar 2020 aan de gezinnen waarvan de
referentiepersoon
recht
heeft
op
verhoogde
tegemoetkoming
inzake
gezondheidszorg of recht heeft op maatschappelijke integratie, een voordeel toe.
Zij staaft dit aan de hand van een provinciaal belastingreglement.
De provincie bezorgt aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid de lijst van de
referentiepersonen met domicilie binnen de provincie Antwerpen.
Op die lijst duidt de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan of de betrokkene
op het referentietijdstip al dan niet recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming
inzake gezondheidszorg of recht heeft op maatschappelijke integratie.
Tussen de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en de provincie Antwerpen
wordt een overeenkomst gesloten waarin melding wordt gemaakt van de
voorwaarden van deze beraadslaging. De provincieraad wordt in kennis gesteld van
deze overeenkomst. De gevraagde persoonsgegevens worden slechts meegedeeld
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nadat de Kruispuntbank van de
inkennisstelling heeft ontvangen.

Sociale

Zekerheid

een

bewijs

van

deze

De deputatie heeft in zitting van 9 januari 2020 de overeenkomst tussen de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en de provincie Antwerpen goedgekeurd.
Uw raad wordt verzocht hiervan kennis te nemen.
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 9 januari 2020.
De provincieraad van Antwerpen,
Gelet op het verslag van de deputatie;
Gelet op artikel 65 van de provinciewet;
Gelet op de goedkeuring van de algemene provinciebelasting in de provincieraad
van 6 december 2019;
Op voorstel van de deputatie,
BESLUIT:
Artikel 1:
Kennis wordt genomen van de beraadslaging van het Informatieveiligheidscomité
van de Kamer sociale zekerheid en gezondheid nr. 16/008 van 2 februari 2016,
gewijzigd op 7 juni 2016 en op 4 april 2017, op 4 juli 2017, op 3 oktober 2017, op
3 april 2018, op 6 november 2018, op 5 maart 2019 en op 1 oktober 2019, over de
oprichting van de “buffer”-gegevensbank bij de Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid voor de automatische toekenning van aanvullende rechten of de
verstrekking van inlichtingen dienaangaande, en de mededeling van gegevens aan
de provincie Antwerpen.
Artikel 2:
Kennis wordt genomen van de overeenkomst nr. 20/005 tussen de Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid en de provincie Antwerpen inzake de mededeling van
persoonsgegevens waarin melding wordt gemaakt van de beraadslaging nr. 16/008
en de erin opgenomen voorwaarden.
VOORZITTER.- Het is een kennisname.
Kennis wordt genomen.
Nr. 4/3 van de agenda
Provinciale overheidsopdrachten. Antwerpen/Borgerhout. Noordersingel.
Verbouwen logistiek gebouw en erfgoeddepot. Ontwerp. Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
In de meerjarenplanning werd krediet voorzien voor het verbouwen van het
logistiek gebouw en erfgoeddepot aan de Noordersingel te Borgerhout, Antwerpen.
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Thans ligt het ontwerp voor deze overheidsopdracht werken voor, opgemaakt door
het departement Logistiek, en omvattende bijzonder bestek, gedetailleerde en
samenvattende opmetingsstaat, kostenraming en plannen.
Het ontwerp voorziet in het verbouwen van de bestaande ruimtes tot depotruimtes
en bijhorende kantoorruimte.
De kosten van deze overheidsopdracht voor werken worden
258.557,68 EUR + 54.297,11 EUR (21 % btw) = 312.854,79 EUR.

geraamd

op

De deputatie stelt voor om voornoemd ontwerp goed te keuren en als wijze van
gunnen van de werken de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met
voorafgaande bekendmaking vast te stellen, in toepassing van artikel 41.§1.2° van
de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.
Het ontwerp is digitaal beschikbaar.
De deputatie keurde dit verslag in zitting van 3 januari 2020 goed.
De provincieraad van Antwerpen,
Gelet op de inschrijving in de meerjarenplanning van een krediet voor het
verbouwen van het logistiek gebouw en erfgoeddepot aan de Noordersingel te
Borgerhout, Antwerpen;
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 verbouwen van het
logistiek gebouw en erfgoeddepot aan de Noordersingel te Borgerhout, Antwerpen,
opgemaakt door het 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.- Geen vragen?
De stemming kan starten.
Excuseer, mevrouw Bakelants.
Mevrouw BAKELANTS.- Dit agendapunt gaat over het krediet van 312.000 EUR dat
voorzien wordt voor het verbouwen van het logistiek gebouw en het erfgoeddepot aan de
Noordersingel in Borgerhout. Nu, ik vind dat wij als eigenaar … Nee, dat wij als huurder
zoveel investeren in dat gebouw, dus dat vind ik een rare situatie. In de commissie werd
gezegd dat wij een goede huurovereenkomst hebben met de eigenaar. Nu, mogen wij daar
eens inzage in, en wat is dan een goede huurovereenkomst, betalen we een aantal jaren
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gratis huur? Het gaat toch over een heel groot bedrag, de investering, en is de huurprijs
kleiner dan de marktconforme prijs?
VOORZITTER.- Goed.
Gedeputeerde Caluwé.
De heer CALUWÉ.- Wij hebben hier een aantal provincieraden geleden de
huurovereenkomst goedgekeurd, waarbij rekening werd gehouden met het feit dat we
inderdaad dan ook die werken zouden doen. Dus als je, denk ik, in het verslag gaat kijken
van de provincieraad van september, dan staat daar de door de provincieraad
goedgekeurde huurovereenkomsten in met de verschillende modaliteiten, dat er nog
werken zouden plaatsvinden.
VOORZITTER.- Goed, als er geen vragen of tussenkomsten meer zijn, dan kunnen we
overgaan tot de stemming van punt 4/3.
De stemming kan starten.
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht?
Einde van de stemming. De stemming is als volgt: 35 aanwezigen, 33 ja en 2 onthouding.
Goedgekeurd met 33 stemmen ja, bij 2 onthoudingen.

Nr. 4/4 van de agenda
Vastgoed. Fietsostrade Antwerpen-Lier. Segment 5 (oost) te Lier.
Voorlopig onteigeningsbesluit met bezettings- en onteigeningsplan.
Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
Voor de aanleg van de fietsostrade Antwerpen-Lier dienen een aantal gronden te
Lier verworven te worden.
Studiebureau Arcadis heeft het bezettings- en onteigeningsplan aangeleverd voor
de grondverwervingen van segment 5/oost in Lier die nodig zijn voor de aanleg van
de fietsostrade Antwerpen-Lier.
Het werd opgemaakt door en onder de verantwoordelijkheid van landmeter-expert
Pieter Van Turnhout, beëdigd voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen
(LAN-nr. 161698).
Dit segment 5/oost omvat 4 te verwerven grondinnemingen, van in totaal
2 eigenaars. Daarnaast zijn er ook een aantal innemingen in eigendom of onder
beheer van de NMBS en Infrabel waarvoor in principe een bezettingsovereenkomst
afgesloten zal worden.
De innemingen zijn gelegen in het bouwblok gevormd door de Antwerpsesteenweg,
de Zuid-Australiëlaan en de sporenbundel van de stationsomgeving, langsheen de
sporen. Het betreft delen van percelen 298s3, 298c4, 298z3 en 297h2, alle gelegen
te Lier, 3de afdeling, sectie F. De eerste drie innemingen zijn in gebruik als
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bedrijventerrein (opslag van bouwmaterialen); de vierde inneming is in gebruik als
tuin (bebost). De totale in te nemen oppervlakte bedraagt 398 m².
De betrokken percelen zijn volgens het gewestplan Mechelen (KB 05/08/1976)
ingekleurd als woongebied. Momenteel werkt de stad Lier, in overleg met de
betrokken eigenaars, aan een masterplan voor heel de zone. Een update van dit
masterplan werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 april 2018. De
fietsostrade zit mee vervat in dit masterplan, maar de aanleg ervan loopt hierop
vooruit.
Landmeter-expert Mathieu Petitjean Mertens schat in zijn schattingsverslag van
15 oktober 2018 de waarde van alle innemingen op 125,00 EUR/m².
De totaalprijs van de innemingen bedraagt 49.750,00 EUR (grondwaarde) +
9.614,88 EUR (wederbeleggingsvergoeding) + 248,76 EUR (2% wachtintresten
voor 3 maanden) + 42.783,31 EUR (opstanden) = 102.396,95 EUR.
Het bedrag voor de opstanden is hoog. De eigenaar van innemingen 1, 2 en 3 is
een bouwbedrijf. Over nagenoeg de volledige lengte van de aan te kopen strook
dient de betonnen verharding (15.000,00 EUR) en een zeer solide anti-diefstal
afsluiting (7.000,00 EUR) vergoed te worden. Ook bevindt er zich op die
grondstrook een overdekte opslagplaats die afgebroken moet worden
(20.000,00 EUR).
Deze totale vergoeding kan in de loop van de onderhandelingen nog aangepast
worden. Bijvoorbeeld bij aanwezigheid van ondergrondse constructies, aantoonbaar
gebruik van duurdere materialen, constructies opgericht in de tussentijd tussen het
tijdstip van de inventarisatie en dat van de onderhandelingen, enz.
In zitting van 13 december 2019 hechtte de deputatie om redenen van
hoogdringendheid reeds goedkeuring aan de onteigeningsstaat en gaf het team
Vastgoed opdracht op basis daarvan minnelijke onderhandelingen aan te vatten
met de eigenaars.
Het openbaar nut en de noodzaak van de onteigening zijn verantwoord om
volgende redenen:
Het openbaar nut:
De aanleg van fietsostrades is Vlaams beleid dat werd verankerd in onder meer het
Mobiliteitsdecreet. Dit decreet voorziet subsidies voor de aanleg van deze
fietsostrades. Ook de provincies kunnen hiervan gebruik maken.
De provincie Antwerpen heeft de aanleg van deze fietsostrades opgenomen in haar
beleid door middel van het Bestuursakkoord 2013-2018.
De fileproblematiek in Vlaanderen, zowel op het hoofdwegennet als op het
onderliggend wegennet, kan niet meer alleen opgelost worden door de aanleg van
nieuwe autowegeninfrastructuur en door investeringen in meer en beter openbaar
vervoer. De fileproblematiek laat zich het meest voelen in het metropolitaan
kerngebied maar spreidt zich ook uit tot de rand van dit gebied en omvat daarmee
zowat de volledige provincie Antwerpen. Fietsostrades bieden een snel en
comfortabel alternatief voor het woon-werkverkeer met een gemiddelde afstand
van 15 tot 25 km. Ze vormen een belangrijk onderdeel in de aanpak van de
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verkeersproblematiek (beleidsnota Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare
Werken 2014-2019), zowel op het gebied van congestie als van verkeersveiligheid.
Een goed uitgebouwd fietsostradenetwerk gecombineerd met de nieuwe
technologieën in elektrische fietsen vergroot het aantal potentiële gebruikers en de
afstand die gebruikers kunnen afleggen. Door de hoogwaardige kwaliteit van de
fietsostrade is een verplaatsing met de fiets vaak sneller dan met de wagen.
De verkeersproblematiek heeft een impact op de algemene levenskwaliteit en
leefbaarheid in Vlaanderen en al zijn regio’s. Ondanks de relatief kleine afstanden
zijn regio’s onbereikbaar binnen aanvaardbare reistijden. De capaciteit op het
dichte wegennet is onvoldoende om aan de huidige vervoersvraag met de wagen te
voldoen. Het openbaar vervoersaanbod in de randregio’s van het metropolitaan
kerngebied is minder uitgebouwd dan in de kernsteden en hun regio’s. Een
beperkter aanbod met een lage frequentie kan mensen niet overtuigen om zich te
verplaatsen met het openbaar vervoer. Het promoten en faciliteren van de fiets als
volwaardig vervoersmiddel past volledig in de klimaatdoelstellingen die Vlaanderen,
de provincie Antwerpen en de lokale overheden formuleerden in hun
klimaatplannen. Het bevorderen van het fietsverkeer - zeker het woon-werkverkeer
- leidt bovendien tot een vermindering van de uitstoot van fijn stof. Investeringen
in fietsinfrastructuur zijn minder duur dan investeringen in wegeninfrastructuur en
hebben bovendien een groot terugverdieneffect op lange termijn.
De grote vervoersvraag met de wagen verhoogt het ongevalsrisico voor iedereen
die zich met de wagen verplaatst. De belangrijkste doodsoorzaak bij de categorie
18- tot 25-jarigen is het gemotoriseerd verkeer. Met alle inspanningen rond
sensibilisatie en investeringen in een vergevingsgezind wegennet slaagt men er in
Vlaanderen niet in om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen.
Fietsostrades geven fietsers een eigen ruimte met aangepaste infrastructuur zoals
tunnels en bruggen zodat de kruisingen met een hoog ongevalsrisico vermeden
kunnen worden.
Fietsen is bovendien een vorm van actieve mobiliteit met grote baten op het gebied
van gezondheid. In een meer en meer sedimentaire samenleving winnen chronische
gezondheidsproblemen door het gebrek aan beweging meer en meer terrein.
Onderzoek toont aan dat de fietsende pendelaar minder ziek is, minder gevoelig
voor stressgerelateerde gezondheidsproblemen zoals depressie en burn-out. Door
de fysieke activiteit is er minder kans op een verhoogde bloeddruk en de daarbij
horende hart- en vaatziekten. Onderzoek van Vito toonde aan dat elke in
fietsostrades geïnvesteerde EUR zich 2 tot 14 keer terugverdient in gezondheid.
Enerzijds door het voorkomen van vroegtijdig overlijden en anderzijds door het
toevoegen van gezonde levensjaren.
Fietsers blijken ook de lokale economie een boost te geven. Een fietsende klant
richt zich eerder tot de winkels in de buurt en dit meerdere malen per week in
tegenstelling tot de winkelende automobilist die graag een ruime parking voor een
grootwarenhuis verkiest en gaat voor de aankoop van grotere hoeveelheden.
Het bevorderen van het fietsverkeer en de realisatie van het Bovenlokaal
Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF); meer bepaald de fietsostrade F11 AntwerpenLier die een rechtstreekse, conflictarme, grotendeels autovrije directe verbinding
maakt tussen Antwerpen, Mortsel, Boechout en Lier.
Het BFF werd in juni 2001 goedgekeurd door de Vlaamse regering. Het BFF is
opgenomen in het richtinggevend gedeelte van het Ruimtelijk Structuurplan
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Provincie Antwerpen bij de herziening in 2011. Deze herziening werd goedgekeurd
door de provincieraad op 27 januari 2011 en door de Vlaamse minister van
Ruimtelijke Ordening op 4 mei 2011.
De selectie van de fietsostrade als hoofdroute en noodzaak van de realisatie werd
verankerd in het ministerieel besluit van 15 maart 2018.
De hoofdroute tussen Antwerpen en Lier is een van de routes met de hoogste
potenties aan gebruikers gezien:
- de zeer dense bebouwing in deze regio;
- het ontbreken van volwaardige, veilige, rechtlijnige en comfortabele fietspaden
tussen bovenvermelde centra.
Deze route zal bij uitstek een alternatief bieden voor een vlotte mobiliteit en betere
leefbaarheid voor de omgeving.
Van deze route zijn al een aantal gedeelten gerealiseerd (bestaande infrastructuur).
De aansluiting met het station van Lier is een (belangrijke) “missing link”.
De noodzaak:
In de mate van het mogelijke wordt geprobeerd om zoveel mogelijk percelen
minnelijk te verwerven. Uit ervaring bij de aanleg van de fietsostrades langs
spoorlijn 12 (Antwerpen-Essen) en langs spoorlijn 25-27 (Antwerpen-Mechelen)
blijkt dat dit niet altijd lukt en dat onteigening nodig is.
Enkel de gronden die absoluut noodzakelijk zijn voor de aanleg van het fietspad
zullen worden onteigend.
De verschillende alternatieven werden vooraf grondig onderzocht. Tijdens de
gemeentelijke begeleidingscommissie (GBC) van 22 september 2016 werd gekozen
voor het tracé langs de spoorweg. Alle mogelijke tracékeuzes werden onderzocht en
afgewogen in de gecombineerde start/projectnota waarna deze werd voorgelegd
aan en goedgekeurd door de Regionale Mobiliteitscommissie (RMC) op 20 oktober
2016.
De deputatie stelt de provincieraad voor het voorgelegde bezettings- en
onteigeningsplan, de projectnota en de bijlage, alsook de opgegeven motivatie ter
verantwoording van het openbaar nut en de noodzaak van de onteigening voorlopig
goed te keuren.
De deputatie stelt de provincieraad voor het voorgelegde bezettings- en
onteigeningsplan, de projectnota en de bijlage, alsook de opgegeven motivatie ter
verantwoording van het openbaar nut en de noodzaak van de onteigening voorlopig
goed te keuren.
De bijlagen zijn digitaal beschikbaar.
Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 19 december 2019.
De provincieraad van Antwerpen,
Gelet op het ontwerp voor de aanleg van een fietsostrade langs spoorlijn 15 tussen
Antwerpen en Lier;
Overwegende dat voor het realiseren van de fietsostrade grondverwervingen nodig
zijn;
Gelet op het voorgelegde bezettings- en onteigeningsplan;
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Gelet op de voorgelegde projectnota en bijlage (plan der werken);
Gelet op de motivatie ter verantwoording van het openbaar nut en de noodzaak van
de onteigening;
Gelet op het Vlaams onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 betreffende
onteigening voor het algemeen nut, en meer bepaald artikelen 6, 1° en 7;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 2017 tot uitvoering
van het Vlaams onteigeningsdecreet van 24 februari 2017;
Gelet op de bepalingen van het Provinciedecreet van 9 december 2005, en meer
bepaald artikelen 2 en 42, §1;
Gelet op het bestuursakkoord van de deputatie;
Op voorstel van de deputatie,
BESLUIT:
Artikel 1:
Bezettings- en onteigeningsplan 2/2 van 28 augustus 2018 van studiebureau
Arcadis met precad nummer 12393-10360 voor de aanleg van segment 5/oost te
Lier voor de fietsostrade Antwerpen-Lier langs spoorlijn 15 wordt goedgekeurd.
Artikel 2:
De projectnota met bijlage (plan der werken) wordt goedgekeurd.
Artikel 3:
Goedkeuring wordt gehecht aan de motivatie ter verantwoording van het openbaar
nut en van de noodzaak van de onteigening:
Het openbaar nut:
De aanleg van fietsostrades is Vlaams beleid dat werd verankerd in onder meer het
Mobiliteitsdecreet. Dit decreet voorziet subsidies voor de aanleg van deze
fietsostrades. Ook de provincies kunnen hiervan gebruik maken.
De provincie Antwerpen heeft de aanleg van deze fietsostrades opgenomen in haar
beleid door middel van het Bestuursakkoord 2013-2018.
De fileproblematiek in Vlaanderen, zowel op het hoofdwegennet als op het
onderliggend wegennet, kan niet meer alleen opgelost worden door de aanleg van
nieuwe autowegeninfrastructuur en door investeringen in meer en beter openbaar
vervoer. De fileproblematiek laat zich het meest voelen in het metropolitaan
kerngebied maar spreidt zich ook uit tot de rand van dit gebied en omvat daarmee
zowat de volledige provincie Antwerpen. Fietsostrades bieden een snel en
comfortabel alternatief voor het woonwerkverkeer met een gemiddelde afstand van
15 tot 25 km. Ze vormen een belangrijk onderdeel in de aanpak van de
verkeersproblematiek (beleidsnota Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare
Werken 2014-2019), zowel op het gebied van congestie als van verkeersveiligheid.
Een goed uitgebouwd fietsostradenetwerk gecombineerd met de nieuwe
technologieën in elektrische fietsen vergroot het aantal potentiële gebruikers en de
afstand die gebruikers kunnen afleggen. Door de hoogwaardige kwaliteit van de
fietsostrade is een verplaatsing met de fiets vaak sneller dan met de wagen.
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De verkeersproblematiek heeft een impact op de algemene levenskwaliteit en
leefbaarheid in Vlaanderen en al zijn regio’s. Ondanks de relatief kleine afstanden
zijn regio’s onbereikbaar binnen aanvaardbare reistijden. De capaciteit op het
dichte wegennet is onvoldoende om aan de huidige vervoersvraag met de wagen te
voldoen. Het openbaar vervoersaanbod in de randregio’s van het metropolitaan
kerngebied is minder uitgebouwd dan in de kernsteden en hun regio’s. Een
beperkter aanbod met een lage frequentie kan mensen niet overtuigen om zich te
verplaatsen met het openbaar vervoer. Het promoten en faciliteren van de fiets als
volwaardig vervoersmiddel past volledig in de klimaatdoelstellingen die Vlaanderen,
de provincie Antwerpen en de lokale overheden formuleerden in hun
klimaatplannen. Het bevorderen van het fietsverkeer - zeker het woon-werkverkeer
- leidt bovendien tot een vermindering van de uitstoot van fijn stof. Investeringen
in fietsinfrastructuur zijn minder duur dan investeringen in wegeninfrastructuur en
hebben bovendien een groot terugverdieneffect op lange termijn.
De grote vervoersvraag met de wagen verhoogt het ongevalsrisico voor iedereen
die zich met de wagen verplaatst. De belangrijkste doodsoorzaak bij de categorie
18- tot 25-jarigen is het gemotoriseerd verkeer. Met alle inspanningen rond
sensibilisatie en investeringen in een vergevingsgezind wegennet slaagt men er in
Vlaanderen niet in om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen.
Fietsostrades geven fietsers een eigen ruimte met aangepaste infrastructuur zoals
tunnels en bruggen zodat de kruisingen met een hoog ongevalsrisico vermeden
kunnen worden.
Fietsen is bovendien een vorm van actieve mobiliteit met grote baten op het gebied
van gezondheid. In een meer en meer sedimentaire samenleving winnen chronische
gezondheidsproblemen door het gebrek aan beweging meer en meer terrein.
Onderzoek toont aan dat de fietsende pendelaar minder ziek is, minder gevoelig
voor stressgerelateerde gezondheidsproblemen zoals depressie en burn-out. Door
de fysieke activiteit is er minder kans op een verhoogde bloeddruk en de daarbij
horende hart- en vaatziekten. Onderzoek van Vito toonde aan dat elke in
fietsostrades geïnvesteerde euro zich 2 tot 14 keer terugverdient in gezondheid.
Enerzijds door het voorkomen van vroegtijdig overlijden en anderzijds door het
toevoegen van gezonde levensjaren.
Fietsers blijken ook de lokale economie een boost te geven. Een fietsende klant
richt zich eerder tot de winkels in de buurt en dit meerdere malen per week in
tegenstelling tot de winkelende automobilist die graag een ruime parking voor een
grootwarenhuis verkiest en gaat voor de aankoop van grotere hoeveelheden.
Het bevorderen van het fietsverkeer en de realisatie van het Bovenlokaal
Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF); meer bepaald de fietsostrade F11 AntwerpenLier die een rechtstreekse, conflictarme, grotendeels autovrije directe verbinding
maakt tussen Antwerpen, Mortsel, Boechout en Lier.
Het BFF werd in juni 2001 goedgekeurd door de Vlaamse regering. Het BFF is
opgenomen in het richtinggevend gedeelte van het Ruimtelijk Structuurplan
Provincie Antwerpen bij de herziening in 2011. Deze herziening werd goedgekeurd
door de provincieraad op 27 januari 2011 en door de Vlaamse minister van
Ruimtelijke Ordening op 4 mei 2011.
De selectie van de fietsostrade als hoofdroute en noodzaak van de realisatie werd
verankerd in het ministerieel besluit van 15 maart 2018.
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De hoofdroute tussen Antwerpen en Lier is een van de routes met de hoogste
potenties aan gebruikers gezien:
- de zeer dense bebouwing in deze regio;
- het ontbreken van volwaardige, veilige, rechtlijnige en comfortabele fietspaden
tussen bovenvermelde centra.
Deze route zal bij uitstek een alternatief bieden voor een vlotte mobiliteit en betere
leefbaarheid voor de omgeving.
Van deze route zijn al een aantal gedeelten gerealiseerd (bestaande infrastructuur).
De aansluiting met het station van Lier is een (belangrijke) “missing link”.
De noodzaak:
In de mate van het mogelijke wordt geprobeerd om zoveel mogelijk percelen
minnelijk te verwerven. Uit ervaring bij de aanleg van de fietsostrades langs
spoorlijn 12 (Antwerpen-Essen) en langs spoorlijn 25-27 (Antwerpen-Mechelen)
blijkt dat dit niet altijd lukt en dat onteigening nodig is.
Enkel de gronden die absoluut noodzakelijk zijn voor de aanleg van het fietspad
zullen worden onteigend.
De verschillende alternatieven werden vooraf grondig onderzocht. Tijdens de
gemeentelijke begeleidingscommissie (GBC) van 22 september 2016 werd gekozen
voor het tracé langs de spoorweg. Alle mogelijke tracékeuzes werden onderzocht en
afgewogen in de gecombineerde start/projectnota waarna deze werd voorgelegd
aan en goedgekeurd door de Regionale Mobiliteitscommissie (RMC) op 20 oktober
2016.
De deputatie stelt de provincieraad voor het voorgelegde bezettings- en
onteigeningsplan, de projectnota en de bijlage, alsook de opgegeven motivatie ter
verantwoording van het openbaar nut en de noodzaak van de onteigening voorlopig
goed te keuren.
Artikel 4:
De onteigenende instantie voor de te verwerven innemingen op het goedgekeurde
bezettings- en onteigeningsplan is de provincie Antwerpen.
VOORZITTER.- Geen vragen?
De stemming kan starten.
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht?
Einde van de stemming. De stemming is als volgt: 35 aanwezigen, 35 ja-stemmen.
Goedgekeurd met 35 stemmen ja.

Nr. 4/5 van de agenda
Heist-op-den-Berg/Wiekevorst. Goorloop (A.7.12). Aanleg
overstromingsgebied. Aankoop percelen 369k12 en 369h12.
Pachtverbreking. Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
Op 27 juni 2019 besliste de provincieraad onder de opschortende voorwaarde van
het bekomen van een pachtverbrekingsovereenkomst óf van de beëindiging van de
pacht middels een gerechtelijke procedure, en onder verklaring dat de transactie
wordt aangegaan voor openbaar nut, met name voor de aanleg van een
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overstromingsgebied langs de Goorloop, machtiging te verlenen tot de aankoop van
de percelen kadastraal gekend als Heist-op-den-Berg, 5de afdeling, sectie B,
nummers 369k12 en 369h12, elk 9.425 m² groot volgens kadaster, van de nv
Magazijnen Hendrickx en Zonen voor een bedrag van 114.000,00 EUR.
Normaliter worden de aankoop van vastgoed en de erbij horende pachtverbreking
samen goedgekeurd. In dit geval verliepen de onderhandelingen met de twee
pachters zodanig moeilijk dat langer wachten op de pachtverbrekingsovereenkomst
zou betekenen dat de verkoopbelofte niet binnen de zes maanden aan de
provincieraad zou kunnen worden voorgelegd, zodat deze niet langer bindend zou
zijn voor de verkopers.
Uiteindelijk werd na 10 maanden onderhandelen met de twee pachters een
vergelijk gevonden waarbij aan elk een pachtverbrekingsvergoeding wordt
toegekend van 11.310,00 EUR. De einddatum van de pacht wordt bepaald op
1 september 2020, tenzij de authentieke akte tot aankoop jegens de nv Magazijnen
Hendrickx en Zonen later verleden zou worden dan deze datum.
Volgende bijzondere voorwaarden werden onderhandeld:
- Met de heren Joris en Chris Vermeulen:
- De pachter is aan de provincie Antwerpen geen pachtvergoeding
verschuldigd voor het jaar 2020.
- Het aan te leggen bekken zal leeglopen via de Goorloop. Er dient geen
aparte afwateringsgracht door de achterliggende percelen gegraven te
worden om het bekken leeg te laten lopen.
- Uit een studie van de Goorloop blijkt dat ten gevolge van de aanleg van het
opvangbekken de achterliggende gronden niet bijkomend zullen vernatten
en dit dus geen extra impact zal hebben op de gebruikte teelten. De
provincie Antwerpen kan een schadevergoeding betalen indien
onomstotelijk door een externe deskundige aangetoond wordt dat de
ingreep van de provincie aan de oorsprong ligt van schade ten gevolge van
vernatting.
- Met de heer Chris Vermeulen:
- De toegang tot het perceel kadastraal gekend als Heist-op-den-Berg, 5de
afdeling, sectie B, nummer 369g12 over de Goorloop wordt te allen tijde
gegarandeerd.
- De toegangsbrug zal door de provincie Antwerpen met minimaal 10 cm
verhoogd worden. Deze verhoging wordt uitgevoerd in beton en er wordt
voor gezorgd dat er geen grote niveauverschillen te overbruggen zijn voor
de voertuigen.
Het gratis gebruik van de gronden tijdens een deel van 2020 vormt geen probleem
volgens de dienst Integraal Waterbeleid: er zullen normaliter geen werken
uitgevoerd worden vóór september 2020.
De verhoging met 10 cm van de toegangsbrug dient om te voorkomen dat de
gronden van de heer Joris Vermeulen nog overspoelen bij zeer hoog water.
De bijlagen zijn digitaal beschikbaar.
Krediet is voorzien in het budget.
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De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 3 januari 2020.
De provincieraad van Antwerpen,
Overwegende dat voor de aanleg van een overstromingsgebied voor de Goorloop te
Wiekevorst, Heist-op-den-Berg een aantal grondverwervingen nodig zijn;
Gelet op de pachtverbrekingsbeloften;
Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet;
Op voorstel van de deputatie,
BESLUIT:
Artikel 1:
Onder verklaring dat de overeenkomst wordt aangegaan voor openbaar nut, met
name voor de aanleg van een overstromingsgebied langs de Goorloop, wordt
goedkeuring gehecht aan de pachtverbrekingsbeloften met de heren Joris en Chris
Vermeulen, waarbij zij elk een pachtverbrekingsvergoeding krijgen ten bedrage van
11.310,00 EUR voor het verbreken van de pacht op de percelen kadastraal gekend
als Heist-op-den-Berg, 5de afdeling, sectie B, nummers 369k12 (Joris Vermeulen)
en 369h12 (Chris Vermeulen).
Artikel 2:
Goedkeuring wordt gehecht aan volgende bijzondere voorwaarden:
- Met de heren Joris en Chris Vermeulen:
- De pachter is aan de provincie Antwerpen geen pachtvergoeding
verschuldigd voor het jaar 2020.
- Het aan te leggen bekken zal leeglopen via de Goorloop. Er dient geen
aparte afwateringsgracht door de achterliggende percelen gegraven te
worden om het bekken leeg te laten lopen.
- Uit de studie van de Goorloop blijkt dat ten gevolge van de aanleg van het
opvangbekken de achterliggende gronden niet bijkomend zullen vernatten
en dus geen extra impact zal hebben op de gebruikte teelten. De provincie
Antwerpen kan een schadevergoeding betalen indien onomstotelijk door
een externe deskundige aangetoond wordt dat de ingreep van de provincie
aan de oorsprong ligt van schade ten gevolge van vernatting.
- Met de heer Chris Vermeulen:
- De toegang tot het perceel kadastraal gekend als Heist-op-den-Berg, 5de
afdeling, sectie B, nummer 369g12 over de Goorloop wordt te allen tijde
gegarandeerd.
- De toegangsbrug zal door de provincie Antwerpen met minimaal 10 cm
verhoogd worden. Deze verhoging wordt uitgevoerd in beton en er wordt
voor gezorgd dat er geen grote niveauverschillen te overbruggen zijn voor
de voertuigen.
VOORZITTER.- Geen vragen?
De stemming kan starten.
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht?
Einde van de stemming. De stemming is als volgt: 35 aanwezigen, 35 ja-stemmen.
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Goedgekeurd met 35 stemmen ja.
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6. Interpellaties
Nr. 6/1 van de agenda
Interpellatie in verband met jaarverslag van de gouverneur aan de
provincieraadsleden, ingediend door Diederik Vandendriessche (Groen).
Interpellatie
Elk jaar opnieuw kijken we met zijn allen – het ene raadslid al iets meer dan het
andere – reikhalzend uit naar de rede van de gouverneur als openingsmoment van
de budgetbesprekingen. Dat is het enige moment waarop we in dit gremium mogen
luisteren naar de maatschappelijke analyse en de daaraan gekoppelde provinciale
adviezen van onze meest vooraanstaande collega. De laatste jaren hebben we op
die manier kunnen luisteren naar bijzonder boeiende uiteenzettingen over ‘the state
of the province’ zoals de gouverneur het zelf noemt, met thema’s gaande van
verkeersveiligheid over hernieuwbare energie tot en met de situatie van onze
luchtkwaliteit.
Het moment zelf van de jaarlijkse rede roept veel gelijkenissen op met een
frappant historisch verschijnsel dat zijn ontstaansgeschiedenis vindt in de Griekse
mythologie, met name het orakel van Delphi, dat aan de God Apollo gewijd was.
Van heinde en ver kwamen er in de Griekse Oudheid duizenden mensen naar Delphi
om het orakel te raadplegen, net als al die duizenden die naar onze provincieraad
komen tijdens de gouverneursrede. Zij kwamen naar het orakel om de god Apollo,
de god van het licht, goede raad te vragen bij het nemen van belangrijke en
moeilijke beslissingen, net als wij provincieraadsleden. Dat gebeurde via de
tussenkomst van een priesteres, de zogenaamde Pythia, het doorgeefluik van de
goddelijke raadgevingen. De Pythia was voor het leven gekozen en woonde na haar
uitverkiezing in een speciaal voor haar ingerichte ambtswoning binnen het
heiligdom. U hoort het, de vergelijking met onze gouverneur ligt eigenlijk voor de
hand... En bovendien is de link met de mythologie niet zo vergezocht want de
gouverneur stelt op haar website zelf dat de laatste openingsrede deel uitmaakt
van een vierjarige cyclus over de oerelementen lucht, aarde, water en vuur. De
cyclus is volgens de gouverneur onder meer geïnspireerd door de Metamorfosen
van de Romeinse dichter Ovidius. Wel opletten, mevrouw Berx, want Ovidius werd
zoals bekend verbannen uit Rome …
Maar, alle gekheid op een stokje, onze mogelijkheden om de gouverneur aan het
woord te horen zijn uiteraard niet beperkt tot de jaarlijkse rede. We kunnen ook
een mondelinge vraag stellen, maar zijn dan zelf niet bevoegd – o heiligschennis –
om in discussie te gaan met de gouverneur. Vandaar de formele keuze voor de
mondelinge vraag als procedure. Daarnaast heeft de gouverneur haar ‘Delphigehalte’ zelf ook al fel getemperd door sinds enkele jaren een panelgesprek met
experts te koppelen aan haar jaarlijkse raadgevingen, wat zeker een opening
omvat naar verschillende stemmen in de maatschappelijke thema’s die ze aanreikt.
Hoe dan ook vangen we als provincieraadslid slechts een glimp op van de
dagelijkse activiteiten van de gouverneur. Nochtans is onze gouverneur op
verschillende domeinen actief die stuk voor stuk aansluiten bij belangrijke
provinciale aangelegenheden die het waard zijn om in deze raad grondiger
besproken te worden. Ik denk dan aan de werkzaamheden als voorzitter van de
werkbank Haventracé binnen het Toekomstverbond, als coördinator van het
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provinciale water- en droogtebeleid, als pleitbezorger van nultolerantie tegenover
alcohol in het verkeer enzovoort.
We kunnen natuurlijk zelf naar de persoonlijke website cathyberx.be surfen om te
trachten te achterhalen welke maatregelen onze gouverneur voorstelt of welke
activiteiten er gepaard gaan met haar verschillende bevoegdheden, maar het lijkt
ons efficiënter en transparanter dat we in deze raad een overzicht van die
voorstellen en activiteiten zouden kunnen krijgen, gepresenteerd door de
gouverneur zelf. In Oost- en West-Vlaanderen gebeurt dat overigens al en ik zou
ervoor willen pleiten om dat tijdens een verenigde raadscommissie ook in
Antwerpen te laten plaatsvinden. Het zou dan met andere woorden gaan om een
jaarlijkse commissie waarin de gouverneur een jaarverslag geeft van haar
activiteiten, voorstellen, standpunten in de pers enzovoort. En om het protocol iets
soepeler te maken, zou ik daar meteen de mogelijkheid aan willen koppelen dat we
tijdens die bewuste raadscommissie als provincieraadslid in gesprek of debat
zouden kunnen gaan met de gouverneur. Zoals al aangetoond werd met de
invoering van de expertenpanels tijdens de openingsrede, ga ik ervan uit dat onze
gouverneur ook van mening is dat het interessanter is om verschillende opinies aan
bod te laten komen in plaats van als enige de waarheid te verkondigen. Een
dergelijke houding was misschien nog mogelijk in het mythologische tijdperk van
de Pythia in haar Apollo-tempel, maar toch niet meer in een moderne democratie.
VOORZITTER.- Dan zijn we aan de interpellaties.
Een interpellatie ingediend door de heer Vandendriessche. Mijnheer Vandendriessche, aan
u het woord.
De heer VANDENDRIESSCHE.- Collega’s – ik had ook mevrouw de gouverneur hier
verwacht, maar die kan er vandaag jammer genoeg niet bij zijn – maar uiteraard voor
iedereen, ook voor onze gouverneur een gelukkig nieuwjaar.
Elk jaar kijken we in ieder geval met zijn allen, het ene raadslid al iets meer dan het
andere, reikhalzend uit naar de rede van de gouverneur als openingsmoment van de
budgetbesprekingen. Dat is het enige moment waarop we in dit gremium mogen luisteren
naar de maatschappelijke analyse en de daaraan gekoppelde provinciale adviezen van onze
meest vooraanstaande collega. De laatste jaren hebben we op die manier kunnen luisteren
naar bijzonder boeiende uiteenzettingen over de state of the province, zoals de
gouverneur het zelf noemt – geen state of the union, maar of the province – met thema’s
gaande van verkeersveiligheid, over hernieuwbare energie tot en met de situatie van onze
luchtkwaliteit als laatste rede. Het moment zelf van de jaarlijkse rede roept vooral voor
degenen die hier al enkele jaren zitten veel gelijkenissen op met een frappant historisch
verschijnsel dat zijn ontstaansgeschiedenis vindt in de Griekse mythologie, met name het
Orakel van Delphi, dat aan de god Apollo gewijd was. Van heinde en verre kwamen er in de
Griekse oudheid duizenden mensen naar Delphi om het Orakel te raadplegen, net als al die
duizenden die naar onze provincieraad komen tijdens de gouverneursrede. Zij kwamen naar
het Orakel om de god Apollo, de god van het licht, om goede raad te vragen bij het nemen
van belangrijke en moeilijke beslissingen – net als wij, provincieraadsleden. Dat gebeurde
via de tussenkomst van een priesteres, de Pythia, het doorgeefluik van de goddelijke
raadgevingen. Ze was voor het leven gekozen en woonde na haar uitverkiezing in een
speciaal voor haar ingerichte ambtswoning binnen het heiligdom. U hoort het, de
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vergelijking met onze gouverneur ligt eigenlijk voor de hand. Bovendien is de link met de
mythologie niet zo vergezocht, want de gouverneur stelt op haar website zelf dat de
laatste openingsrede deel uitmaakt van een vierjarige cyclus over de oerelementen lucht,
aarde, water en vuur, een cyclus gebaseerd en geïnspireerd op de metamorfose van de
Romeinse dichter Ovidius – die wel verbannen werd uit Rome later, dus ja, opletten toch
voor de gouverneur. Maar alle gekheid op een stokje, onze mogelijkheden om de gouverneur
aan het woord te horen zijn uiteraard niet beperkt tot de jaarlijkse rede. We kunnen ook
een mondelinge vraag stellen, maar zijn dan zelf niet bevoegd – o, heiligschennis - om in
discussie te gaan met de gouverneur. Vandaar de formele keuze voor de mondelinge vraag
als procedure. Daarnaast heeft de gouverneur haar Delphi-gehalte zelf ook al fel
getemperd in de loop van al die jaren door sinds enkele jaren een panelgesprek met
experts te koppelen aan haar jaarlijkse raadgevingen, wat zeker een opening omvat naar
verschillende stemmen in de maatschappelijke thema’s die ze aanreikt. Hoe dan ook vangen
we als provincieraadslid slechts een glimp op van de dagelijkse activiteiten van de
gouverneur. Nochtans is onze gouverneur op verschillende domeinen actief, die stuk voor
stuk aansluiten bij belangrijke provinciale aangelegenheden die het waard zijn om in deze
raad grondiger besproken te worden. Ik denk dan aan de werkzaamheden als voorzitter van
de werkbank Haventracé binnen het Toekomstverbond, als coördinator van het provinciale
water- en droogtebeleid – met misschien ook brandperikelen in de toekomst op de
Kalmthoutse Heide als groot gevaar tot gevolg – als pleitbezorger van nultolerantie
tegenover alcohol in het verkeer, enzovoort, enzovoort. We kunnen natuurlijk zelf altijd
naar de persoonlijke website cathyberx.be surfen, om daar ergens te trachten te
achterhalen welke maatregelen onze gouverneur voorstelt, of welke activiteiten er gepaard
gaan met haar bevoegdheden. Maar ons lijkt het efficiënter en transparanter dat we in
deze raad een overzicht van die voorstelactiviteiten zouden kunnen krijgen, gepresenteerd
door de gouverneur zelf. Ik heb vernomen dat in Oost- en West-Vlaanderen dat al gebeurt.
Ik zou ervoor willen pleiten om dat bijvoorbeeld tijdens een gemeenschappelijk moment, de
verenigde raadscommissie, of voorafgaand aan de provincieraad bijvoorbeeld – het hoeft
niet gepaard te gaan met extra budgettaire ingrepen, maar gewoon een moment waarop de
gouverneur dat presenteert aan ons allen – om dat hier ook in de provincie Antwerpen te
laten plaatsvinden.
Het zou dan met andere woorden gaan om een jaarlijkse commissie waarin de gouverneur
een jaarverslag geeft van haar activiteiten, voorstellen, standpunten in de pers, enzovoort.
Om het protocol iets soepeler te maken, zou ik daar meteen ook de mogelijkheid aan willen
koppelen dat we tijdens die bewuste commissie als provincieraadslid in gesprek of in debat
zouden kunnen gaan met de gouverneur op een hoffelijke manier. Dat hoeft daarvoor geen
zware politieke discussies op te leveren, maar toch dat we vraag en antwoord kunnen
creëren. Zoals al aangetoond werd met de invoering van expertenpanels tijdens de
openingsrede, ga ik ervan uit dat onze gouverneur ook van mening is dat het interessanter
is om verschillende opinies aan bod laten komen, in plaats van altijd als enige de absolute
waarheid te verkondigen. Een dergelijke houding was misschien nog mogelijk in het
mythologische tijdperk van de Pythia in haar Apollo-tempel, maar toch niet meer in een
moderne democratie.
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VOORZITTER.- Goed, dank u wel. Mijnheer Valkeniers?
De heer VALKENIERS.- Dank u, voorzitter.
Ik volg mijn collega van Groen voor het grootste deel, moet ik eerlijk zeggen. Ik vind het
spijtig dat de interpellatie doorgaat op het moment dat de gouverneur er niet is, maar we
hebben het daar gisteren in het vast bureau over gehad. Ik dank ook mijn collega van
Groen, om onze Grieks-Romeinse klassieke geschiedenis even boven te halen en in
herinnering te brengen. Dat gebeurt veel te weinig. Niet dat ze onmiddellijk relevant is in
deze, maar het was mooi. In het verlengde van zijn tussenkomst echter heb ik een aantal
bedenkingen, of heb ik één bedenking. Ik heb de indruk dat de gouverneurs in dit land,
eens ze politiek benoemd zijn, schijnbaar vervellen naar politieke maagdelijkheid. Ze spelen
een provinciale rol, ze spelen een regionale rol en ze spelen een federale rol. Als dusdanig
ventileren ze dikwijls meningen – goede meningen, meningen waar we het mee eens kunnen
zijn of niet mee eens kunnen zijn – maar ventileren ze die meningen die al of niet de hunne
zijn. Mijn vraag is: wordt de gouverneur in het algemeen in deze ingedekt door een
instantie die toeziet op de inhoud? Net zoals de koning der Belgen – dus niet de mijne, voor
alle duidelijkheid – voor wat hij zegt ingedekt wordt door de minister. Is dat in deze dan
de deputatie voor wat de gouverneur zegt over provinciale toestanden, of hoe zit dat
juist?
En voor de rest ook van onze fractie een voorspoedig nieuwjaar. Dank u.
VOORZITTER.- Goed, dank u wel.
Dan geef ik graag het woord aan gedeputeerde Lemmens.
De heer LEMMENS.- Mijnheer de voorzitter, geachte collega’s, het is inderdaad spijtig
dat onze gouverneur is verontschuldigd. Wij hebben uw tussenkomst, collega
Vandendriessche, besproken met haar en ik kan u een aantal zaken daarover zeggen. Ten
eerste toch misschien, voor alle duidelijkheid, de provinciegouverneur is zowel commissaris
van de Vlaamse als van de federale regering in de provincie, en als voorzitter van de
deputatie zit zij zonder stemrecht. Het provinciedecreet bepaalt immers dat de
provinciegouverneur het recht heeft om de beraadslagingen van de provincieraad bij te
wonen. Zij krijgt het woord als zij het vraagt, dat is heel duidelijk. De provinciegouverneur
kan de provincieraad verzoeken om bepaalde aangelegenheden te behandelen. De
provincieraad is gehouden om over deze aangelegenheden te beslissen. Verder bepaalt het
decreet dat de gouverneur de provincieraad informeert, als die daarom verzoekt, over de
wijze waarop zij haar bevoegdheid uitoefent. De gouverneur heeft naast het formele
voorzitterschap van de deputatie geen enkele inhoudelijke bevoegdheid voor taken van
provinciaal belang. In deze zin dragen de politiek verkozen gedeputeerden de politieke
verantwoordelijkheid en aanspreekbaarheid voor de werking van de deputatie. De
decretale mogelijkheid om vragen te stellen aan de gouverneur wordt opgenomen in artikel
51 van het huishoudelijk reglement van de provincieraad. Hierin, collega’s, staat opgenomen
dat zij bevraagd kan worden in het kader van de taken die zij behartigt voor de provincie.
Het vraagrecht kan geen aanleiding geven tot een debat of het nemen van enig besluit.
Wanneer de provincieraad haar bevraagt over de wijze waarop zij haar federale en/of
Vlaamse bevoegdheden uitoefent, wordt de vraag om al of niet te antwoorden
voorafgaandelijk aan haar voorgelegd. In de praktijk antwoordt zij altijd op vragen van
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provincieraadsleden, dat doet ze hier, dat is de traditie. Het feit dat de gouverneur geen
rechtstreekse bevoegdheden heeft in de provincie wil niet zeggen dat ze hiermee niet
actief in communicatie staat, zoals bijvoorbeeld in het kader van coördinatieopdrachten
die haar vanuit Vlaanderen zijn toegewezen. Zij maakt over die opdracht een jaarrapport
op voor de Vlaamse Regering. De laatste jaren heeft de Commissie Binnenlands Bestuur van
het Vlaams Parlement de gouverneur ook uitgenodigd om haar jaarverslag voor te stellen en
van gedachten te wisselen over hun coördinatietaken in opdracht van de Vlaamse Regering.
Collega Vandendriessche, in vier van de vijf Vlaamse provincies is de rechtstreekse
communicatie van de gouverneur naar de provincieraad toe, naast de klassieke
openingsrede, beperkt tot het in het huishoudelijk reglement voorziene vraagrecht. U
maakt melding van ruimere initiatieven in de provincies Oost- en West-Vlaanderen. Na
contactname met de provinciegriffier van deze provincies is gebleken dat zo’n initiatief
buiten het klassiek vraagrecht niet bestaat. In West-Vlaanderen is er jaarlijks een
terugkoppeling over het jaarverslag van de gouverneur in een verenigde
provincieraadscommissie. Bij deze toelichting worden er volgende krijtlijnen weergegeven:
het gaat om een vrijwillige toelichting door de gouverneur, de toelichting heeft een
informatief karakter en het is niet de bedoeling om een beleidskritisch, inhoudelijk debat
te voeren over Vlaamse beleidsopties. Dat moet gebeuren in het Vlaams Parlement. Onze
gouverneur staat steeds positief tegenover vragen van de provincieraad om toelichting te
verschaffen over haar taakuitoefening. Binnen de West-Vlaamse krijtlijnen zou het ook bij
ons mogelijk zijn om in de verenigde provincieraadscommissie van mei de mogelijkheid te
bieden aan de gouverneur om een toelichting te laten geven over haar activiteiten aan de
provincieraadsleden. Daar zijn wij ook mee akkoord gegaan, dat hebben we ook met haar
besproken en de griffier zal dan ook al het nodige doen om tijdens een gezamenlijke
raadscommissie in mei de gouverneur de mogelijkheid te geven om toelichting te geven over
haar beleid.
Collega Valkeniers, de koning – al of niet de uwe of de mijne, maar goed – die is in elk geval
gehouden en gedekt door de regering. De gouverneur is hier inderdaad als ambtenaar, zoals
ik daarstraks al heb gezegd, als commissaris van de Vlaamse en federale regering,
persoonlijk maar niet gedekt door de deputatie. Dat is nu eenmaal decretaal zo bepaald. Ik
dank u.
VOORZITTER.- Goed. Dank u wel.
Voor de verenigde raadscommissie van mei moet er nog een datum geprikt worden, maar
die zal dan doorgegeven worden door de griffier.
Mijnheer Vandendriessche?
De heer VANDENDRIESSCHE.- Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, gedeputeerde.
Ik vind dat een zeer goed voorstel, ik ga daar volledig mee instemmen. Ja, ik vind dat een
goed idee.
VOORZITTER.- Goed, dank u wel.
Dan zijn we aan het einde gekomen van de openbare zitting en mag ik dan vragen aan het
publiek de zaal te verlaten, zodat we verder kunnen met de besloten vergadering?
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7. BESLOTEN VERGADERING
Nr. 7/1 van de agenda
Wijziging samenstelling Procoro. Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
Einde van de stemming. De stemming is als volgt: 35 aanwezigen, 34 ja, 1 onthouding.
Er zijn 35 stemmen ja, bij 1 onthouding, waardoor het voorstel is
goedgekeurd.
De vergadering wordt gesloten om 15.01 uur.
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