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PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 
__________ 

 
VERGADERING VAN 25 JUNI 2020 

__________ 
 

De vergadering wordt geopend te 14.31 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 

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 

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 VAN RANSBEECK Brend 

De heer VANDENDRIESSCHE Diederik 

Mevrouw VERHAERT Inga 

De heer VERHAEVEN Eddy 

Mevrouw VRANCKEN Isabelle (*) 

Mevrouw WECKHUYSEN Wendy 

 

Verontschuldigd: De heer Jan Claessen en Mevrouw Valery Van Gorp. 

 

(*) Zij waren tijdens de raadsvergadering fysiek niet aanwezig in het provinciehuis, 

maar namen van thuis uit digitaal deel aan de vergadering (inclusief de 

stemmingen). 
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De raad is bijeen in openbare vergadering. 

 

 

VOORZITTER.- Allemaal welkom op onze provincieraad van 25 juni 2020. Punt 3.13 wordt 

verdaagd naar september, dus die vraag zal niet gesteld worden. Ik weet niet of er iemand 

nog een presentatie gaat doen tijdens een vraag. Dan moet je die eerst doorsturen naar 

Tom. Maar als dat niet het geval is, dan kunnen we starten met onze provincieraad.  
 

 

Mondelinge vragen 

 

VOORZITTER.- En we starten met de mondelinge vraag, een vraag mevrouw Van 

Dienderen. Mevrouw Van Dienderen, aan u het woord. 

 

MEVROUW VAN DIENDEREN.- Goedemiddag, collega’s. We vliegen er maar direct in, zoals 

onze voorzitter ons aanport. Mondelinge vraag over een beslissing of een eigenlijke niet-

beslissing die de deputatie gegeven heeft over een dossier van windmolens in de gemeente 

Schoten. Dus zoals we allemaal weten, heeft de deputatie bevoegdheden om over 

omgevingsvergunningen te beslissen, maar voor dit dossier heeft ze er dus voor gekozen 

om niet te beslissen. Ik vond het een heel belangrijk dossier en vandaar dat ik het 

eventjes voor de collega’s ook wil illustreren. Het gaat over de bouw van twee windmolens 

in de gemeente Schoten.  

 

Schoten heeft nog een stukje van de gemeente aan het Albertkanaal, dus daar is een zone 

voorzien in een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan waar windmolens kunnen komen. Dus 

u hebt mij al gehoord? Dat is al één element van dit dossier. Er is een gemeentelijk 

ruimtelijk uitvoeringsplan waar plaats voorzien is om twee, zelfs drie windmolens in te 

planten. Dus de gemeente heeft ook die gronden in eigendom, de gemeente zet die in de 

markt en contacteert verschillende projectontwikkelaars om een voorstel in te dienen om 

die molens daar te zetten. Dus daar wordt een recht van opstal gegeven aan een van die 

coöperatieven, van die ontwikkelaars. En die voeren dan de opdracht uit, willen daar twee 

molens zetten en dienen een milieuvergunningsaanvraag of een omgevingsvergunnings-

aanvraag in.  

Verschillende actoren kunnen advies indienen tijdens die procedures, dat is in dezen ook 

gebeurd. Een eerste opvallend advies komt dan van de gemeente zelf. U herinnert zich het, 

dat is die gemeente, diezelfde gemeente die in 2015 unaniem een ruimtelijk uitvoeringsplan 

heeft goedgekeurd om drie windmolens aan te leggen. De gemeente lijkt dat ineens niet 

meer zo belangrijk te vinden, dat plan van toen en beslist een negatief advies te geven over 

die twee windmolens. Het is dan ook boeiend dat er andere instanties adviezen mogen 

geven in deze procedure. Dat is ook gebeurd, die adviezen worden ook gebundeld door de 

Provinciale Omgevingsvergunningscommissie.  

Ook die Provinciale Omgevingsvergunningscommissie kwam tot een gunstig advies voor deze 

windmolens te plaatsen.  

Het is ook interessant om te kijken wat er in die motivatie stond, want die commissie heeft 

ook de bevoegdheid om te kijken naar de verschillende adviezen die binnengekomen zijn en 

ze heeft dus ook dat advies van de gemeente Schoten nader bekeken. En nu ga ik mijn 

schoolse Latijnse kennis eens tentoonspreiden. Daar is een deskundige ruimtelijke ordening 

die een beginsel, een juridisch beginsel citeert, dat zegt “patere legem quam ipse fecisti”, 
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wat inhoudt dat de overheid die de door haar uitgevaardigde rechtsregels, dat ze die zelf 

moet respecteren? Dus die rechtsregels zijn dat ruimtelijk uitvoeringsplan waarin dat die 

windmolens werden voorzien. Dus die deskundige ruimtelijke ordening zegt, wat een raar 

advies heeft die gemeente nu gegeven? Eigenlijk adviseert die gemeente tegen haar eigen 

ruimtelijke uitvoeringsplan in. Dus dan is de deputatie aan zet, op 28 mei ligt dat dossier 

voor ter beslissing. En wat stellen we vast? De pers had daar al een tipje van de sluier 

opgelicht over hoe dat dan de beslissing of niet-beslissing is gebeurd. Er was een staking 

van stemmen, dus twee gedupeerden stemden voor, twee gedupeerden stemden tegen. En 

ook in de pers weten we dan ook welke gezindten dat die gedeputeerden hebben. En dat 

zou dan dat zijn dat de CD&V-gedeputeerden pro stemden, de N-VA-gedeputeerden tegen. 

Dus staking van stemming, geen beslissing, geen vergunning.  

 

En dan kom ik toch terug naar een aantal discussies die we hier in de raad ook al gevoerd 

hebben. Tijdens de begrotingsbespreking heb ik ook nog expliciet gevraagd hoeveel keer 

gebeurt dat eigenlijk dat de deputatie ingaat tegen een advies van die Provinciale 

Omgevingsvergunningscommissie? Zelden, 93% van de gevallen volgen we dat advies. 

Hierbij dus een dossier waar dat dan niet gebeurt. Waarmee wordt dan rekening 

gehouden? Wij maken een maatschappelijke afweging, dus wij geen technisch college, maar 

wij maken een maatschappelijke afweging.  

Dus is mijn vraag er ook op gericht van, waar is hier dan die maatschappelijke afweging? 

Als je een maatschappelijk maakt in het kader van een windmolendossier, we moeten een 

transitie maken naar duurzame energie, dan denk ik dat de maatschappelijke afweging hier 

wel duidelijk is. Namelijk dat is die windmolens vergunnen en niet de vergunning 

tegenhouden. Ik wil dan ook nog verwijzen naar wat er in het bestuursakkoord staat. Niet 

mijn bestuursakkoord, uw bestuursakkoord. Dat is dat de provincie projecten onder andere 

via Europese projecten ondersteunt om het efficiënter te maken van duurzame 

energievormen zoals geothermie, windenergie, restwarmte, warmtenetten. Dus het staat in 

het bestuursakkoord. Of nog iets anders, we gaan een ruimtelijke studie doen naar 

provinciale energielandschappen om te kijken waar hernieuwbare energie een plaats kan 

krijgen in de ruimte. Opnieuw een initiatief van dit bestuur om duurzame energie te 

faciliteren. Niet zo dan op het moment dat er een vergunning voorligt waar een beslissing 

over genomen moet worden. Dus in dezen is in mijn ogen dan de maatschappelijke afweging 

deze geweest, namelijk het lokaal bestuur stemt tegen dus wordt die partij politieke 

afwegingen doorgetrokken naar het hoger niveau. En tot zover dan die maatschappelijke 

afweging. Ik denk dan ook van, waarom heb je dan nog dat provincieniveau, waar heb je dan 

dit bestuursniveau? Als je gewoon een politieke afweging maakt van wat die lokale 

gemeente ook al heeft gedaan.  

 

Dus enkele vragen in mijn mondelinge vraag. Met welke criteria hielden de gedeputeerden 

rekening bij hun maatschappelijke afweging om tegen te stemmen? Bent u het met mij eens 

dat in het dossier het gemeentebestuur gekke bokkesprongen maakt en tegen haar eigen 

RUP in een negatief advies geeft? Bent u het met mij eens dat door de niet-beslissing het 

windmolenproject een nodeloze vertraging oploopt? En bent u het met mij eens dat de 

juridische basis om in dit dossier tegen te stemmen flinterdun is?  

 

Ik herinner jullie aan die Latijnse woorden, gezien dat er ook een positief advies van de 

POVC en gezien de vergunning uitvoering geeft aan dat gemeentelijk RUP. Hieraan 



PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 

 6 

gekoppeld had ik ook een mondelinge vraag aan mevrouw de gouverneur, omdat we ons allen 

herinneren dat een week na deze niet-beslissing de gouverneur over haar werkzaamheden 

hier gerapporteerd heeft en daar gaf zij aan toch het zeer belangrijk te vinden dat die 

transitie naar duurzame energie kan gebeuren. Een rol die ze daarin opneemt, is een 

bemiddelingsrol. En dus dat is dan mijn vraag aan de gouverneur, heeft u ook in dit dossier 

een bemiddelingsrol gespeeld? Ik dank u allen. 

 

VOORZITTER.- Goed, dank u wel. Mevrouw de gouverneur, gaat u eerst antwoorden?  

 

Mevrouw BERX, gouverneur. - Dat zal ik doen. Hartelijk bedankt voor de vraag. Ik ga hier 

blijven zitten al was het maar, omwille van beroepsmisvorming in die zin dat het eigenlijk 

beter is om statisch te vergaderen. Dat wil zeggen, en ik wil niet met mijn vinger wijzen, ik 

ga dat ook niet doen, maar het is beter om op uw plek te blijven zitten dan om rond te 

lopen. Zo is mij geleerd op andere overlegmomenten. Dus vergeef mij dat ik nu gewoon ga 

blijven zitten. Dat is niet om vervelend te doen, ik loop graag rond, ik loop veel liever rond 

dan te blijven zitten. Maar eigenlijk is dat in deze context waarin we met zijn allen zitten 

beter. Ik heb dus inderdaad de vragen gekregen uiteraard. Nog eens bedankt voor de 

vragen. Dus ja, ik heb ook voor dit dossier gevolg gegeven aan de expliciete vraag om te 

faciliteren. Dus ik heb inderdaad op een aantal momenten overleg gehad met alle betrokken 

partners. Met de Vlaamse diensten organiseerde ik dit. Ik zal u ook zeggen op welke 

momenten.  

 

Op 30 mei 2016 was er een afstemmend overleg met afdeling Natuur en Bos, met 

departement Omgeving, de cel “VIP” en met de initiatiefnemers. Ook op 24 augustus 2016 

was er een afstemmend overleg met de gemeente Schoten, Natuurpunt en de 

initiatiefnemers. En waarom met Natuurpunt? Trouwens Natuurpunt, u zal dat gezien 

hebben, is ook van de beroepers in dit dossier. Dus ook Natuurpunt en een aantal 

vertegenwoordigers van Natuurpunt hebben in het raam van het openbaar onderzoek geuit 

dat er een aantal bezwaren waren en die bezwaren hadden alles te maken met het feit dat 

in hun ogen het dossier met betrekking tot de vleermuizen niet deskundig zou zijn 

opgemaakt.  

 

En dan een nieuw overleg was er op 13 december 2017, was een plenair verkennend 

vooroverleg met alle stakeholders. En als u dat wilt, ik heb het verslag bij me, kan u ook 

het verslag van dat overleg uiteraard krijgen. Een aantal daaropvolgende overlegmomenten 

heb ik niet bijgewoond. Waarom? Omdat die bilateraal zijn doorgegaan tussen de 

initiatiefnemers en het gemeentebestuur. En ik heb dan ook geen verdere vragen gekregen 

om initiatieven te nemen.  

 

Nu, ik val even uit mijn rol en ik vind dat eigenlijk jammer, maar ik ga er wel even op wijzen. 

U zal misschien gezien hebben vandaag, dat het Hof van Justitie een vrij kritisch arrest 

heeft uitgesproken en de opdracht heeft gegeven aan Vlaanderen met name om de regels 

met betrekking tot slagschaduw, veiligheid en geluidshinder opnieuw grondig te bekijken of 

ze wel scherp genoeg zijn. En dat heeft er alles mee te maken dat de milieuregelgeving 

VLAREM II niet onderworpen is aan een MER, waardoor niet duidelijk is of die regels die 

Vlaanderen heeft opgenomen in VLAREM II met betrekking tot windturbines, wel 

voldoende zijn om omwonenden, dieren en natuur voldoende te beschermen. En de reden 
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waarom het Hof van Justitie dat zegt, heeft alles te maken met het feit dat de turbines 

als maar groter, zwaarder en omvangrijker worden. Dat is een nieuw feit, dat is een 

moeilijk feit, is echt een lastig feit, juridisch technisch een heel lastig feit. Het Hof van 

Justitie heeft die uitspraak gedaan na een prejudiciële vraag, ik denk van de Raad van 

Vergunningsbetwisting of van de Raad van State. Moet eerlijk zeggen dat ik daar ook 

bezorgd om ben, want dat impliceert natuurlijk dat voor alle dossiers wellicht, maar nog is 

het aan de Raad van Vergunningsbetwisting of de Raad van State, ik weet niet wie de vraag 

gesteld heeft aan het Hof van Justitie, maar het zal wel ertoe verplichten dat Vlaanderen 

die regelgeving opnieuw bekijkt en het zal alleen maar moeilijker worden om offshore-

windturbines te realiseren.  

 

Het is nu vers van de pers, ik vind het mijn verplichting om het u dan ook te melden, dat zal 

niet alleen een hypotheek leggen op dit dossier maar op vele dossiers. En ik denk dat 

Europees regelgeving heeft er ook aan gerefereerd , er ook is om na te leven. Nu, ik heb 

het arrest zelf nog niet gelezen, ik zal dat zeer grondig nalezen, ik zal het ook aan 

iedereen bezorgen die het wil. Iedereen kan dat nagaan, iedereen kan de rechtspraak van 

het Hof van Justitie gemakkelijk vinden. Maar ik denk dat het relevant is om dat te weten. 

Overigens, de roman waaruit ik de vorige keer geciteerd heb, is zeer goed tot de finish. Ik 

raad u aan om hem helemaal te lezen. 

 

VOORZITTER.- Goed, dank u wel, gouverneur. Gedeputeerde Lemmens heeft het woord.  

 

DE HEER LEMMENS, gedeputeerde - Goed, gouverneur, excuses, maar ik zie toch graag 

naar de mensen als ik spreek en ik spreek niet graag met de rug, je weet niet wat dat er 

achter je rug allemaal gebeurt natuurlijk in de politiek. Dus ik zie graag dat mensen staan 

en mevrouw Van Dienderen, het is hier goed ontsmet, dus ik ben veilig. In elk geval, 

mevrouw Van Dienderen, deze deputatie zet sterk in op windenergie. De deputatie 

vergunde deze legislatuur al windturbines in Antwerpen, Arendonk, Beerse, Bornem, Geel, 

Hemiksem, Herentals, Hoogstraten, Lille, Olen, Retie, Schelle, Turnhout en Zoersel. In 

totaal 36 extra windturbines of gemiddeld twee vergunningen per maand. Met een 

maximaal theoretisch vermogen van 155,9 megawatt. En daar kunnen dus nog eens 100.000 

gezinnen in onze provincie van groene elektriciteit voorzien worden. Daar spreekt u 

natuurlijk niet over.  

 

Anderzijds laat u uitschijnen dat een groen energiebeleid staat of valt met twee 

windturbines meer of minder, niets is natuurlijk minder waar. Er zijn tal van alternatieven 

zoals zonnepanelen, zonneboilers, waterkracht, warmtepomp en biomassavergisting die 

minstens evenwaardig en ruimtelijk soms zelfs beter zijn. Windenergie, mevrouw Van 

Dienderen, is maar één van de oplossingen, niet dé oplossing. Sowieso is minder energie 

verbruiken nog altijd de meest efficiënte maatregel. Wat uw insinuatie betreft, dat puur 

partijpolitieke afwegingen primeren voor de deputatie, wel de feiten spreken die tegen.  

 

Deze deputatie neemt steeds haar verantwoordelijkheid en schrikt er niet voor terug om 

ook tegen het eigen lokale bestuur in toch goed te keuren. Recent gebeurde dit onder 

andere in Lille en Hemiksem. Twee gemeenten, mevrouw Van Dienderen, waar groen deel 

uitmaakt van de lokale meerderheid en toch actief tegen de windturbines geageerd heeft. 
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Ongetwijfeld had de lokale groenfractie valabele argumenten om in deze dossiers tegen 

windmolens te pleiten, net zoals de deputatie valabele argumenten heeft om voor Schoten 

nog geen goedkeuring te geven. Politici moeten nu eenmaal maatschappelijke afwegingen 

maken en dat geldt voor elk bestuursniveau. In het dossier van Schoten gebeurde dit ook.  

 

De deputatie erkent dat het RUP Wijtschot ruimte voorziet voor het plaatsen van 

windmolens en dat de adviezen positief waren. Probleem is, en nu gebruik ik het woord dat 

mijn collega Jan De Haes veel gebruikt, probleem is volgtijdelijkheid. Het RUP wil immers 

ook twee andere al lang aanslepende dossiers in Schoten eindelijk oplossen. Om te 

beginnen, is de site een oud stort en moet de vervuilde grond eerst gesaneerd worden. Dat 

dit voorrang heeft, is duidelijk, anderzijds heeft Schoten dringend nood aan een nieuwe 

locatie voor de technische dienst, weg van het centrum en een nieuw recyclagepark. Deze 

clustering in een KMO-zone zal een aanzienlijke en positieve impact hebben op de 

mobiliteit en de verkeersveiligheid in en rond Schoten. Nu een vergunning voor windmolens 

afleveren, zou beide dossiers terug naar af sturen en opnieuw voor decennia blokkeren.  

 

Daarom hebben twee gedeputeerden er inderdaad de voorkeur aan gegeven om vooralsnog 

geen vergunning af te leveren. En dit is, laat ons duidelijk zijn mevrouw Van Dienderen, 

geen keuze geweest tegen windturbines, maar een keuze om eerst de sanering van de 

vervuilde grond aan te pakken, vervolgens de mobiliteit en de verkeersveiligheid, en dan 

pas de verdere invulling van de site en dat is ons standpunt en daar hebben we discussie 

over gehad binnen de deputatie en dat heeft geleid tot een twee-twee, zodanig dat 

inderdaad, om redenen die ik duidelijk heb gemaakt, er geen vergunning is afgeleverd. Ik 

dank u. 

 

VOORZITTER.- Goed, dank u wel, gedeputeerde. Dan gaan we verder met de punten van 

provinciale overheid. 
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OPENBARE VERGADERING 

 

 
 

 

GRIFFIE 

Departement Mens, Communicatie 
en Organisatie 

 

 

      

      

De leden van de provincieraad 

      

      

      

      

datum Datum 8 juni 2020 

 kenmerk Sharepoint>griffie>provincieraad>zittingen>2020 

 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 25 juni 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 25 JUNI 2020 
Agenda 
 

OPENBARE VERGADERING 
 
0. Provinciale overheid 

 

0/1 Jaarlijkse rapportering met betrekking tot organisatiebeheersing. 

Algemeen kader van het systeem van organisatiebeheersing. 

Goedkeuring.  

 

 

1. Ruimte, Onderwijs en Mobiliteit 

 

1/1 Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap Innerlijke 

Vrede. Rekening 2019. Advies. Goedkeuring. 

 

1/2 Erediensten. Mol. Islamitische geloofsgemeenschap Ensar. Rekening 2019. 

Advies. Goedkeuring. 

 

1/3 Budget 2020. Verdeelkrediet voor de koepelwerking van regionale 

erfgoedverenigingen. Aanwending van krediet. Goedkeuring. 

 

1/4 Provinciaal Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Gesubsidieerd personeel. 

Rechtspositieregeling. Goedkeuring. 

 

1/5 APB INO. Overname APB Inovant door AP Hogeschool. 

Overnameovereenkomst en juridische gevolgen. Goedkeuring. 

 

1/6 APB INO. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020). 

Financieel evenwicht met de toelichting bij de aanpassing van de 

kredieten. Goedkeuring. 

 

1/7 APB PVM. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020). 

Financieel evenwicht met de toelichting bij de aanpassing van de 

kredieten. Goedkeuring. 

 

1/8 APB POA. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020). 

Financieel evenwicht met de toelichting bij de aanpassing van de 

kredieten. Goedkeuring. 

 

1/9 Fietsostrades en fietsroutes. Raamcontract ontwerpers voor 48 maanden. 

Bestek, raming en gunningswijze. Goedkeuring. 

 

 

2. Platteland, Europa en Flankerend Arbeids- en Onderwijsbeleid 

 

2/1 APB de Warande. Jaarrapport en jaarrekening 2019. Goedkeuring. 
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2/2 APB de Warande. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020). 

Financieel evenwicht met de toelichting bij de aanpassing van de 

kredieten. Goedkeuring. 

 

2/3 APB PSES. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020). 

Financieel evenwicht met de toelichting bij de aanpassing van de 

kredieten. Goedkeuring. 

 

2/4 APB Kamp C. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020). 

Financieel evenwicht met de toelichting bij de aanpassing van de 

kredieten. Goedkeuring. 

 

2/5 APB PDA. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020). 

Financieel evenwicht met de toelichting bij de aanpassing van de 

kredieten. Goedkeuring. 

 

2/6 APB GKC. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020). 

Financieel evenwicht met de toelichting bij de aanpassing van de 

kredieten. Goedkeuring. 

 

2/7 Provinciale initiatieven. Opheffing reglement ‘impulssubsidie voor 

innovatieve projecten wonen’. Voorstel reglement ‘Subsidiereglement ter 

ondersteuning van het kwaliteitsvol wonen in de provincie Antwerpen’. 

Goedkeuring. 

 

2/8 Beleidsnota wonen. Kwaliteit is onze bouwsteen. Goedkeuring. 

 

2/9 Toewijzen krediet aan subsidiereglement inclusieve economie. 

Goedkeuring. 

 

 

3. Vrije Tijd, Leefmilieu en Personeel 

 

3/1 APB De Schorre. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020). 

Financieel evenwicht met de toelichting bij de aanpassing van de 

kredieten. Goedkeuring. 

 

3/2 APB Toerisme Provincie Antwerpen. Jaarrapport 2019 en jaarrekening 

2019. Goedkeuring. 

 

3/3 APB Toerisme Provincie Antwerpen. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 

(boekjaar 2020). Financieel evenwicht met de toelichting bij de 

aanpassing van de kredieten. Goedkeuring. 

 

3/4 APB Zilvermeer. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020). 

Financieel evenwicht met de toelichting bij de aanpassing van de 

kredieten. Goedkeuring. 

 

3/5 EVAP Arboretum Kalmthout vzw. Jaarrapport en jaarrekening 2019. 

Goedkeuring. 

 



PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 

 12 

3/6 EVAP Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker vzw. Jaarrapport 

2019 en jaarrekening 2019. Goedkeuring. 

 

3/7 Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing van artikel 43, §2, 11° van 

het provinciedecreet. Ontwerp-sanering Hanswijkbeek 2.04 Mechelen. 

Verrekening 3. Goedkeuring. 

 

3/8 Budget 2020. Machtigingskrediet 0390/64902000. Toegestane subsidies. 

Subsidies voor Leefmilieuprojecten. Aanwending krediet. Goedkeuring. 

 

3/9 APB PIH. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020). 

Financieel evenwicht met de toelichting bij de aanpassing van de 

kredieten. Goedkeuring. 

 

3/10 APB Campus Vesta. Jaarrapport 2019 en jaarrekening 2019. Goedkeuring. 

 

3/11 APB Campus Vesta. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 

2020). Financieel evenwicht met de toelichting bij de aanpassing van de 

kredieten. Goedkeuring. 

 

3/12 Personeel. Instemming met de beheersovereenkomst tussen het 

provinciebestuur en het OFP-S. Goedkeuring. 

 

1e bijkomende agenda 

3/13 Voorstel betreffende provinciaal groendomein Rivierenhof verbinden door 

fiets- en voetgangersbrug met Sportpark Groot Schijn, ingediend door Jan 

Claessen (Vlaams Belang). 

 

2e bijkomende agenda 

3/14 Voorstel betreffende een MER en inspraakprocedure bij de mogelijke 

verlenging van de kerncentrale in Borssele na 2033, ingediend door Inga 

Verhaert (sp.a). 

 

3e bijkomende agenda 

3/15 Voorstel betreffende opstarten van een gedetailleerde geluidstudie en 

onderzoek mitigerende maatregelen voor de geluidsoverlast in het 

Rivierenhof, ingediend door Fauzaya Talhaoui (sp.a), Ann Bakelants (open 

vld) en Ilse Van Dienderen (Groen). 

 

 

4. Economie, Landbouw en Interne ondersteuning 

 

4/1 APB Havencentrum. Jaarrapport 2019 en jaarrekening 2019. Goedkeuring. 

 

4/2 APB Havencentrum. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 

2020). Financieel evenwicht met de toelichting bij de aanpassing van de 

kredieten. Goedkeuring. 

 

4/3 APB HH. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020). 

Financieel evenwicht met de toelichting bij de aanpassing van de 
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kredieten. Goedkeuring. 

 

4/4 EVAP Proefbedrijf Pluimveehouderij vzw. Jaarrapport 2019 en jaarrekening 

2019. Goedkeuring. 

 

4/5 Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij. Goedkeuring 

beheersovereenkomst. Goedkeuring. 

 

4/6 Budget 2020. Exploitatiebudget. Beleidsdomeinen Economie, Streekbeleid 

en Europa. ARK-code - 64902000 niet-nominatieve subsidie 'Subsidiëring 

economie, innovatie en internationale samenwerking (V)'. Verdeling van 

krediet. Goedkeuring. 

 

4/7 Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020). Aanpassing van 

de dotaties van de autonome provinciebedrijven en de extern 

verzelfstandigde agentschappen privaat met vzw-structuur. Goedkeuring. 

 

4/8 Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020). Financieel 

evenwicht met toelichting bij de aanpassing van de kredieten. 

Goedkeuring. 

 

4/9 Jaarrekening 2019. Vaststelling. Goedkeuring. 

 

4/10 Provinciale overheidsopdrachten. Antwerpen/Deurne. aVant, campus 

Rivierenhof. Renovatie en uitbreiding. Bouwwerken. 

Vaststellingsovereenkomst. Goedkeuring. 

 

4/11 Provinciale overheidsopdrachten. Mechelen. Aartsbisschoppelijk paleis. 

Globale renovatie en restauratie. Fase 5b: heraanleg van de tuin. 

Ontwerp. Goedkeuring. 

 

4/12 Vastgoed. Boom. Provinciaal recreatiecentrum De Schorre. Uitbreiding 

erfpacht AGB Boom Plus voor acrogym- en petanque-infrastructuur. 

Goedkeuring. 

 

1e bijkomende agenda 

4/13 Wijziging gebruiksreglement en schrapping retributiereglement voor de 

organisatie van congressen en andere evenementen in het Provinciehuis.  

Goedkeuring.  

 

 

5. Moties 

 

 

6. Interpellaties 

 

 

1e bijkomende agenda 

6/1 Interpellatie in verband met festival Tomorrowland 2021, ingediend door 

Louis Schoofs (Groen). 
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2e bijkomende agenda 

6/2 Interpellatie in verband met een socio-economisch herstelplan voor de 

provincie Antwerpen, ingediend door Diederik Vandendriessche (Groen). 

 

6/3 Interpellatie in verband met de prijzen in het Rivierenhof, ingediend door 

Tobias Daneels (Groen). 

 

 

7. BESLOTEN VERGADERING 

 

7/1 Wijziging samenstelling Procoro. Goedkeuring. 

 

7/2 Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). Vertegenwoordiging van 

het provinciebestuur in de algemene vergadering van The Shift vzw. 

Goedkeuring. 
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0. Provinciale overheid 

 

Nr. 0/1 van de agenda 

 

Jaarlijkse rapportering met betrekking tot organisatiebeheersing. 

Algemeen kader van het systeem van organisatiebeheersing. Goedkeuring.  

 

Verslag van de deputatie 

 

 

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

provincieraad over de organisatie en de werking van het systeem van 

organisatiebeheersing bij toepassing van artikel 96bis van het provinciedecreet.   

 

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

maatregelen en procedures die ontworpen zijn om een redelijke zekerheid te 

verschaffen dat men:  

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

beheerst;  

 2° wetgeving en procedures naleeft;  

 3° over betrouwbare financiële en beheersrapportering beschikt;  

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

economisch inzet;  

 5° de activa beschermt en fraude voorkomt.  

 

Het organisatiebeheersingssysteem bepaalt, aldus artikel 96 van het 

provinciedecreet, op welke wijze de organisatiebeheersing van de provincie wordt 

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

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

en de rapporteringsverplichtingen van de personeelsleden die bij het 

organisatiebeheersingssysteem betrokken zijn.  

 

Artikel 96 bis stelt dat “het organisatiebeheersingssysteem wordt vastgesteld door 

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

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

de bevoegdheden van de provincieraad zijn onderworpen aan de goedkeuring van 

de provincieraad. De provinciegriffier rapporteert jaarlijks aan de deputatie en de 

provincieraad over de organisatiebeheersing. Die rapportering gebeurt jaarlijks 

uiterlijk voor 30 juni van het daaropvolgende jaar”.  

 

In uitvoering van de voormelde artikelen van het provinciedecreet heeft de 

provinciegriffier en na overleg op 11 mei 2020 met het managementteam, bij 

afzonderlijk besluit van 13 mei 2020, het systeem van organisatiebeheersing 

vastgesteld.  

 

Voor de rapportering over het jaar 2019 werd voor het eerst de geactualiseerde 

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

Vlaanderen als algemeen kader van het systeem van organisatiebeheersing 

gebruikt.   

 

Als bijlagen werden bijgevoegd:  

- de rapportering met betrekking tot de werking van het 

organisatiebeheersingssysteem in 2019;  
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- het besluit van de provinciegriffier van 13 mei 2020 met betrekking tot het 

organisatiebeheersingssysteem.  

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 28 mei 2020. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

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

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

zekerheid te verschaffen dat men:  

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

beheerst;  

 2° wetgeving en procedures naleeft;  

 3° over betrouwbare financiële en beheersrapportering beschikt;  

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

economisch inzet;  

 5° de activa beschermt en fraude voorkomt;  

 

Gelet op artikel 96 van het provinciedecreet dat stelt dat het 

organisatiebeheersingssysteem bepaalt op welke wijze de organisatiebeheersing 

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

controlemaatregelen, procedures en de aanwijzing van de personeelsleden en 

organen die ervoor verantwoordelijk zijn, en de rapporteringsverplichtingen van de 

personeelsleden die bij het organisatiebeheersingssysteem betrokken zijn;  

 

Gelet op artikel 96bis van het provinciedecreet dat het 

organisatiebeheersingssysteem  wordt vastgesteld door de provinciegriffier na 

overleg met het managementteam en dat het algemeen kader van het 

organisatiebeheersingssysteem aan de goedkeuring van de provincieraad is 

onderworpen;  

 

Gelet op het besluit van 13 mei 2020, waarbij de provinciegriffier het 

organisatiebeheersingssysteem formeel vastlegt;  

 

Overwegende dat het managementteam en de deputatie kennis hebben genomen 

van het rapport over het systeem van organisatiebeheersing;  

 

Overwegende dat het jaarrapport 2019 beschrijft op welke wijze het 

organisatiebeheersingssysteem werd geïmplementeerd met inbegrip van de te 

nemen controlemaatregelen en –procedures;  

 

Overwegende dat voor het algemeen kader van het organisatiebeheersingssysteem 

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

Audit Vlaanderen;  

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

Goedgekeurd wordt het algemeen kader van het organisatiebeheersingssysteem, 

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

Vlaanderen.   
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Artikel 2:  

Kennis wordt genomen van het besluit van 13 mei 2020 van de provinciegriffier 

houdende het vaststellen van het organisatiebeheersingssysteem en van het 

jaarrapport 2019 met betrekking tot de werking van het systeem van 

organisatiebeheersing. 

 

VOORZITTER.- Mijnheer Vandendriessche heeft het woord. 

 

De heer VANDENDRIESSCHE.- Dank u wel, voorzitter. Ik ga dit punt zeker goedkeuren, 

want we zien ook dat in deze organisatie bijvoorbeeld op het vlak van IT en dergelijke er 

toch wel zeer sterk gewerkt wordt, dat hebben we ook vernomen in de commissie waar ook 

de IT-dienst uitvoerig heeft toegelicht hoe ze deze coronatijden te werk gaan. IT-dienst 

is maar één voorbeeld hè, dus ik denk qua organisatiebeheersing, interne evaluatie en 

zelfevaluatie de provincie eigenlijk wel een voortrekkersrol speelt, dat mag gezegd worden 

en we willen dat hier nog eens benadrukken. 

 

VOORZITTER.- Goed, dank u wel. Als er geen tussenkomsten meer zijn, dan kan de 

stemming over punt 01 starten. Mevrouw Vrancken? Niet aanwezig. Mevrouw Jacques? Ze 

stemmen ja. 

 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

34 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

34 leden hebben ja gestemd; 

 

Goedgekeurd met 34 stemmen ja. 

 
 

1. Ruimte, Onderwijs en Mobiliteit 

 

 

Nr. 1/1 van de agenda 

 

Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap Innerlijke 

Vrede. Rekening 2019. Advies. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. In vergadering van 4 april 2020 heeft het comité van de islamitische 

geloofsgemeenschap Innerlijke Vrede te Antwerpen de rekening over het dienstjaar 

2019 opgemaakt en goedgekeurd. Het dossier is op 22 april 2020 ingekomen op 

het provinciebestuur van Antwerpen. 

 

2. De rekening 2019 dient natuurlijk bekeken te worden in het licht van het vooraf 

goedgekeurde budget 2019. 

Het budget 2019 voorzag geen investeringsuitgaven, noch investerings-

ontvangsten. 

De totale exploitatie-uitgaven werden geraamd op 42.872,97 EUR. 

De totale exploitatieontvangsten werden geraamd op 15.000,00 EUR 

(geldinzameling, stortingen, giften). 
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De provinciesubsidie werd geraamd op (42.872,97 EUR – 15.000,00 EUR =) 

27.872,97,00 EUR + 1.109,03 EUR (gecorrigeerd overschot 2017) = 

28.982,00 EUR. 

 

3. In vergadering van 28 februari 2019 heeft uw raad akte genomen van het 

budget 2019. 

 

4. De provinciesubsidie ten bedrage van 28.982,00 EUR werd uitbetaald midden 

april 2019. 

 

5. De rekening 2019 bevat als uitgaventotaal 36.804,95 EUR en als 

ontvangstentotaal 39.690,55 EUR met bijgevolg een batig saldo van 2.885,60 EUR. 

Dit batig saldo zal als ontvangst ingebracht worden in het exploitatiebudget 2021. 

Vermits er geen onregelmatigheden werden vastgesteld bij de controle van deze 

rekening, stelt de deputatie uw raad voor om de rekening over het dienstjaar 2019 

van de islamitische geloofsgemeenschap Innerlijke Vrede te Antwerpen gunstig te 

adviseren zonder boekhoudkundig-technische opmerkingen ter zake. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 14 mei 2020. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de rekening over het dienstjaar 2019 van de islamitische 

geloofsgemeenschap Innerlijke Vrede te Antwerpen, ingekomen op het 

provinciebestuur van Antwerpen op 22 april 2020; 

 

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, 

 

BESLUIT: 

 

Enig Artikel: 

Kennis wordt genomen van de rekening over het dienstjaar 2019 van de 

islamitische geloofsgemeenschap Innerlijke Vrede te Antwerpen met : 

als som van de ontvangsten : 39.690,55 EUR 

als som van de uitgaven :      36.804,95 EUR 

                                        __________________  

met een batig saldo van :        2.885,60 EUR. 

Beslist wordt de rekening over het dienstjaar 2019 van de islamitische 

geloofsgemeenschap Innerlijke Vrede te Antwerpen gunstig te adviseren zonder 

boekhoudkundig-technische opmerkingen ter zake. 

 

VOORZITTER.- Geen vragen? Dan kan de stemming starten. Mevrouw Vrancken? Nog altijd 

niet aanwezig. Mevrouw Jacques? Mevrouw Vrancken heeft ook ja gestemd bij het 

voorgestemd, ze heeft dat hier doorgestuurd naar mij. Dus beiden ja-stem mag ik noteren. 

Einde van de stemming, 

 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

34 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

24 leden hebben ja gestemd; 

4 leden hebben neen gestemd; 
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6 leden hebben zich onthouden. 

 

Goedgekeurd met 24 stemmen ja, bij 4 stemmen nee en 6 onthoudingen. 

 
 

Nr. 1/2 van de agenda 

 

Erediensten. Mol. Islamitische geloofsgemeenschap Ensar. Rekening 2019. 

Advies. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. In vergadering van 26 april 2020 heeft het comité van de islamitische 

geloofsgemeenschap Ensar te Mol de rekening over het dienstjaar 2019 opgemaakt 

en goedgekeurd. Het dossier is op 4 mei 2020 ingekomen op het provinciebestuur 

van Antwerpen. 

 

2. De rekening 2019 dient natuurlijk bekeken te worden in het licht van het vooraf 

goedgekeurd budget 2019. 

Het budget 2019 voorzag geen investeringsontvangsten noch investeringsuitgaven. 

De totale exploitatie-uitgaven werden geraamd op 21.337,20 EUR. 

De totale exploitatie-ontvangsten werden geraamd op 6.086,00 EUR 

(geldinzameling, stortingen, giften) + 1.223,11 EUR (gecorrigeerd overschot/tekort 

2017). 

De provinciesubsidie werd geraamd op 14.028,09 EUR. 

 

3. In vergadering van 28 februari 2019 heeft uw raad akte genomen van voormeld 

budget 2019. 

 

4. De provinciesubsidie ten bedrage van 14.028,09 EUR werd uitbetaald einde april 

2019. 

 

5. De rekening 2019 bevat als uitgaventotaal op de exploitatie 16.816,30 EUR en 

als ontvangstentotaal 17.441,51 EUR, met een batig saldo van 625,21 EUR. Dit 

batig saldo zal als ontvangst ingeboekt worden in het exploitatiebudget 2021. 

 

Vermits er geen onregelmatigheden werden vastgesteld bij de controle van deze 

rekening, stelt de deputatie uw raad voor om de rekening over het dienstjaar 2019 

van de islamitische geloofsgemeenschap Ensar te Mol gunstig te adviseren zonder 

boekhoudkundig-technische opmerkingen ter zake. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 14 mei 2020. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de rekening over het dienstjaar 2019 van de islamitische 

geloofsgemeenschap Ensar te Mol, ingekomen op het provinciebestuur van 

Antwerpen op 4 mei 2020; 

 

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

materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; 

 

Op voorstel van de deputatie, 
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BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Kennis wordt genomen van de rekening over het dienstjaar 2019 van de 

islamitische geloofsgemeenschap Ensar te Mol met voor de exploitatie : 

als som van de ontvangsten : 17.441,51 EUR 

als som van de uitgaven :      16.816,30 EUR 

                                        ______________________ 

met een batig saldo van :           625,21 EUR. 

Beslist wordt de rekening over het dienstjaar 2019 van de islamitische 

geloofsgemeenschap Ensar te Mol gunstig te adviseren zonder boekhoudkundig-

technische opmerkingen ter zake. 

 

VOORZITTER.- Geen vragen? Dan kan de stemming starten. Mevrouw Vrancken? Mevrouw 

Jacques?  Beiden stemmen ja.  

 

Goed, einde van de stemming. 

33 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

23 leden hebben ja gestemd; 

4 leden hebben neen gestemd; 

6 leden hebben zich onthouden. 

 

Goedgekeurd met 23 stemmen ja, bij 4 stemmen nee en 6 onthoudingen.  

 
 

Nr. 1/3 van de agenda 

 

Budget 2020. Verdeelkrediet voor de koepelwerking van regionale 

erfgoedverenigingen. Aanwending van krediet. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

In het budget 2020 werd een bedrag van 35.000 EUR ingeschreven onder 

budgetcode 2020/64902000/0729, raming MJP000042 als ‘verdeelkrediet voor de 

koepelwerking van regionale erfgoedverenigingen’. De verdeling van dit krediet 

moet worden voorgelegd aan de provincieraad. 

 

Het krediet is voorbehouden aan erfgoedverenigingen met zetel in de provincie 

Antwerpen die voor één welbepaald soort onroerend erfgoed (militair erfgoed, 

varend erfgoed, molens, …) een koepelwerking hebben ten gunste van aangesloten 

leden in de provincie Antwerpen. 

De koepelvereniging heeft de keuze om te opteren voor een basissubsidie van 

2.500 EUR voor de eigen werking als koepel. Als de vereniging bijkomend 

initiatieven ontplooit die gelijklopen met de beleidsprioriteiten van het provinciale 

erfgoedbeleid dan kan de werking gehonoreerd worden met een verhoging tot 

10.000 EUR.  

 

De volgende twee verenigingen doen enkel beroep op een basissubsidie voor hun 

werking als koepel: 

 

De vereniging Ruimschoots vzw is een koepel voor verenigingen in de nautische 

sector en heeft o.a. tot doel de publicatie te verzorgen van het gelijknamige 

driemaandelijkse tijdschrift, waarin diverse informatie wordt opgenomen in verband 
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met/of relevant voor de sector van het maritieme erfgoed. Zij bericht over 

vaargeschiedenis, scheepsmensen en tewerkstelling, ambachtelijke binnenvaart en 

authentieke pleziervaart. Verschillende verenigingen die binding hebben met 

nautisch erfgoed leveren artikels aan. Elk nummer leveren ook een aantal 

gastauteurs een vrijwillige bijdrage aan over de meest gevarieerde onderwerpen. 

Ruimschoots vzw voert promotie voor het maritieme erfgoed. 

Vanaf 2002 wordt de vereniging gesubsidieerd voor een bedrag van 2.480 EUR en 

vanaf 2006 voor een bedrag van 2.500 EUR. Voorgesteld wordt om ook in 2020 

Ruimschoots vzw te subsidiëren met hetzelfde bedrag van 2.500 EUR. 

 

Simon Stevin Vlaams Vestingbouwkundig Centrum vzw 

Deze koepelvereniging ijvert sinds 1964 voor het behoud, ontsluiting en 

herbestemming van historische versterkingen zoals forten, omwallingen, 

bunkerherstellingen en andere buiten militair gebruik gestelde verdedigingswerken. 

Dit omwille van hun geschiedkundige en vestingbouwkundige betekenis of als 

natuurmonument. De vereniging is de ontmoetingsplaats voor iedereen die 

belangstelling heeft in versterkt erfgoed en vestingbouw. Zij organiseert regelmatig 

bezoeken aan forten in binnen- en buitenland, publiceert het tijdschrift “Vesting” en 

beheert een uitgebreid documentatiecentrum.  

Vanaf 2013 ontvangt de vereniging een subsidie van 2.500 EUR. Voorgesteld wordt 

om ook in 2020 Simon Stevin Vlaams Vestingbouwkundig Centrum vzw te 

subsidiëren met hetzelfde bedrag van 2.500 EUR. 

 

De volgende vereniging doet beroep op een basissubsidie en een bijkomend bedrag 

voor hun specifieke werking inzake erfgoedzorg: 

 

Levende Molens vzw – werkgroep Kempen-Antwerpen 

De koepelvereniging Levende Molens vzw – werkgroep Kempen-Antwerpen ontving 

in 2014 voor de eerste keer een subsidie van 10.000 EUR. Naast haar basiswerking 

zet de vzw Levende Molens – werkgroep Kempen-Antwerpen in op educatieve 

werking, de registratie op een structurele manier van het molenerfgoed zoals 

alaam, opleidingen rond specifieke aan molenzorg gerelateerde ambachten (zoals 

houtdraaien, touwslagen, …) en veiligheid. Ervaren leden van de werkgroep staan 

in voor de verdere opvolging van onderhoudswerken en restauratiedossiers aan 

o.a. de  Scherpenbergmolen in Westmalle, de Prinskensmolen en de Haenvense 

molen in Meerhout, de Steenen Molen in Boechout, de Molen van ‘t Veld en van 

Larum in Geel en de Keesesmolen in Kasterlee.   

De werkgroep Kempen-Antwerpen zet samen met de provincie in op de provinciale 

Molenzondagen, traditioneel de laatste zondagen van augustus en september. 

Voorgesteld wordt om ook in 2020 Levende Molens vzw - werkgroep Kempen-

Antwerpen te ondersteunen met een subsidie van 10.000 EUR. 

 
De dienst Erfgoed oordeelt dat de drie verenigingen een duidelijke koepelwerking 

hebben voor onroerenderfgoedzorg in de provincie Antwerpen. 

 

Om de drie koepelverenigingen te stimuleren nieuwe initiatieven te ontplooien op 

langere termijn stelt de dienst Erfgoed voor om vanaf dit werkingsjaar een 

afsprakennota met elk van hen te maken, onder de vorm van een meerjarige 

samenwerkingsovereenkomst. 

Wegens de opgelopen vertraging door de CORONA-crisis zijn de 

samenwerkingsovereenkomsten nog in voorbereiding en ze kunnen pas formeel aan 

uw raad in een eerstvolgende zitting worden voorgelegd. 
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Provinciale Erfgoedprijs 2020 

Voorgesteld wordt om het resterende bedrag van het verdeelkrediet van 

20.000 EUR aan te wenden voor de jaarlijkse provinciale Erfgoedprijs. Met deze 

prijs wenst de provincie te sensibiliseren rond Onroerend Erfgoed, de inzet en 

initiatieven rond Onroerend Erfgoed van lokale spelers in onze provincie onder de 

aandacht te brengen en gerealiseerde projecten met een bovenlokale uitstraling 

en/of voorbeeldfunctie te belonen. 

De oproep werd in de loop van de maand mei gelanceerd en de Erfgoedprijs zal na 

beoordeling en beraadslaging van de ingestuurde projectdossiers in november 2020 

worden uitgereikt. 

 

2020/64902000/0729, raming MJP000042  

Subsidiëring van regionale erfgoedverenigingen voor hun koepelwerking – 

Aanwending van krediet. 

Op het krediet van 35.000 EUR worden volgende subsidies voorzien: 

2.500 EUR voor de vzw Ruimschoots voor haar gelijknamige tijdschrift; 

2.500 EUR voor de vzw Simon Stevin Vlaams Vestingbouwkundig Centrum;  

10.000 EUR voor de vzw Levende Molens – werkgroep Kempen-Antwerpen; 

20.000 EUR voor de provinciale Erfgoedprijs 2020. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 4 juni 2020. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op het verslag van de deputatie; 

 

Gelet op artikel 42 van het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel:  

Op het krediet 2020/64902000/0729, raming MJP000042, van het budget 2020, 

35.000 EUR, worden volgende subsidies voorzien: 

2.500 EUR voor de vzw Ruimschoots voor haar gelijknamige tijdschrift; 

2.500 EUR voor de vzw Simon Stevin Vlaams Vestingbouwkundig Centrum; 

10.000 EUR voor de vzw Levende Molens vzw – werkgroep Kempen-Antwerpen; 

20.000 EUR voor de provinciale Erfgoedprijs 2020.  

 

VOORZITTER.- Geen vragen. De stemming kan starten. Mevrouw Vrancken? Mevrouw 

Jacques? Beiden stemmen ja. 

 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

34 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

34 leden hebben ja gestemd. 
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Goedgekeurd met 34 stemmen ja. 

 
 

Nr. 1/4 van de agenda 

 

Provinciaal Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Gesubsidieerd personeel. 

Rechtspositieregeling. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

Bij besluit van 27 september 2018 van de provincieraad werd de 

rechtspositieregeling vastgesteld voor de personeelsleden van het Provinciaal 

Centrum voor Leerlingenbegeleiding die geheel of gedeeltelijk een salaristoelage 

ontvangen van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) van de Vlaamse 

overheid. 

 

Ter vervanging van deze rechtspositieregeling wordt aan de provincieraad thans 

een aangepaste rechtspositieregeling voorgelegd. 

 

Hoewel dit in de praktijk al zo gebeurde, wordt nu in artikel 6 ook expliciet bepaald 

dat de ambten van directeur en coördinator in principe steeds via een 

selectieprocedure worden ingevuld. Hiervan kan enkel worden afgeweken voor een 

in de tijd beperkte waarnemende invulling of in geval van horizontale mobiliteit. 

Wie reeds geslaagd is in een selectieprocedure voor het ambt waarin de vacature 

ontstaat, kan ook zonder nieuwe selectieprocedure worden aangesteld. 

 

Het vroegere artikel 11 wordt nu gesplitst. De bepalingen over het gebruik van 

communicatie- en informaticamiddelen vormen voortaan een afzonderlijk artikel. 

Aan het artikel 12 wordt nu ook de mogelijkheid toegevoegd dat er onder 

voorwaarden aan een collega beperkte toegang tot data van een personeelslid 

wordt verleend om de continuïteit van de dienstverlening van het Provinciaal CLB te 

verzekeren. Ook wordt opgenomen dat de accounts van personeelsleden bij 

uitdiensttreding worden geblokkeerd. 

 

In artikel 22 wordt een paragraaf 2 toegevoegd waarbij de toekenning van 

verlofstelsels die een gunst zijn, wordt beperkt tot maximaal 24 maanden op de 

loopbaan bij de provincie Antwerpen behalve bij een andere opdracht in de 

provinciale organisatie of bij een andere organisatie waarbij de opdracht in het 

provinciaal belang is. 

 

Artikel 23 is aangepast aan wijzigingen in de hogere regelgeving. 

 

In artikel 39 is de afstand van de reisweg die voor vergoeding als dienstreis in 

aanmerking komt, nader gespecifieerd. 

 

In artikel 44 is de beperking in de tijd geschrapt. 

 

Ten slotte zijn er bepaalde passages herschreven, zoals artikel 11, 12 §1, 19, 31 en 

33 zonder dat dit een inhoudelijke wijziging betreft. 
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Deze rechtspositieregeling werd op 25 mei 2020 voorgelegd aan het afzonderlijk 

bijzonder onderhandelingscomité/afzonderlijk hoog overlegcomité bij de provincie 

Antwerpen. De vakbondsafvaardiging verklaarde zich gedeeltelijk akkoord met de 

thans voorgelegde tekst van het reglement. De vakbondsafvaardiging is niet 

akkoord met de voorgestelde tekst van artikel 22 §2 waarbij de verloven die een 

gunst zijn, beperkt worden in de tijd tot 24 maanden. Om te vermijden dat 

personeelsleden een plaats in de omkadering blijven bezetten terwijl ze de functie 

niet uitoefenen, is het nochtans aangewezen om de voorgestelde wijziging door te 

voeren. Met de overige wijzigingen in de rechtspositieregeling gaat de 

vakbondsafvaardiging wel akkoord. 

 

De raad gelieve goedkeuring te hechten aan het voorgelegde ontwerp van 

rechtspositieregeling voor het gesubsidieerd personeel van het Provinciaal Centrum 

voor Leerlingenbegeleiding. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 4 juni 2020. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 

 

Gelet op de bespreking van het rechtspositieregeling voor het gesubsidieerd 

personeel van het Provinciaal Centrum voor Leerlingenbegeleiding binnen het 

afzonderlijk bijzonder onderhandelingscomité/afzonderlijk hoog overlegcomité bij 

de provincie Antwerpen in vergadering van 25 mei 2020, waarbij werd ingestemd 

met de thans voorliggende tekst van rechtspositieregeling met uitzondering van 

artikel 22 §2; 

 

Gelet op voormelde redenen tot wijziging van de rechtspositieregeling voor het 

gesubsidieerd personeel, zoals vastgesteld door de provincieraad bij besluit van 

27 september 2018; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: Goedgekeurd wordt de voorgelegde tekst van rechtspositieregeling 

voor het gesubsidieerd personeel van het Provinciaal Centrum voor 

Leerlingenbegeleiding. 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Verhaert heeft het woord. 

 

Mevrouw VERHAERT.- Collega’s, wij gaan dit punt niet goedkeuren. Wij vinden dat er hier 

een breuk wordt gemaakt met een belangrijke traditie van goed overleg met 

vakorganisaties. En het is vooral de beperking in duurtijd van de gunstverloven die ons 

stoort. Normaal gezien neem je zo een beslissing als er werkelijk problemen zijn, als er te 

veel zijn, als je dat kan aantonen dat de werking in het gedrang komt. Wel, die cijfers zijn 

ons niet meegedeeld, maar wat meer is, ook vakorganisaties hebben gevraagd naar die 

cijfers, hebben die niet gekregen, wat mij doet denken dat er eigenlijk geen 

noemenswaardig probleem is. En als er toch een probleem zou zijn, dan kan je 

gedifferentieerd te werk gaan, dan kan je bijvoorbeeld zeggen, zoals in het stedelijk 
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onderwijs van kleuterjuffen, dat hebben wij nu niet van doen, maar stel een bepaalde 

categorie waar je van weet, daar zijn voldoende mensen van beschikbaar op de 

arbeidsmarkt. Daar kan je coulant omgaan met dat soort verzoeken, maar anderen, ik zeg 

maar wat, een master in de fysica of een master in de wiskunde, dat is veel moeilijker om 

te vervangen, daar ga je wat strenger op toekijken.  

 

Maar als je dan toch een verlof toekent, dan doe je het beter voor een langere periode, 

want anders is er helemaal geen beginnen aan om zo iemand te vervangen. Ook om mensen, 

bijvoorbeeld leidinggevende, ervaring te laten opdoen op een andere plaats, in de private 

sector bijvoorbeeld, of in een ander net is het beter om ruim de tijd te geven. Want die 

ruimte, dat is mijn ervaring, die krijg je daarna in heel veel gevallen terug, met terugkeer 

van goede, tevreden en meer ervaren medewerkers. Ik vind dit heel erg jammer, ik denk 

dat we zo in de eigen voet schieten. En het is ook niet zo dat het gemakkelijk is om 

leidinggevenden in het onderwijs te vinden. Wat hier beslist wordt, gaat eigenlijk ook in 

tegen een plan van het Provinciaal Onderwijsnet dat heel ambitieus aan de slag is gegaan 

een aantal jaren geleden. En dat werk is uitgemond in een leiderschapsvenster. Die moeite, 

als men dit stemt, had men zich eigenlijk beter kunnen besparen.  

 

Ten slotte gaat het ook regelrecht in tegen alle inspanningen die de drie publieke netten 

een aantal jaren hebben geleverd op vraag van de vorige minister van Onderwijs. Maar ik ga 

ervanuit dat ook de huidige minister van het Onderwijs het idee genegen is dat publieke 

netten beter dichter tot elkaar zouden komen. Wel een van de kroonjuwelen in de 

afspraken die we toen met drie netten samen hebben gemaakt, was net 

rechtspositieregelingen, weet je wat, laten we die wat dichter naar elkaar toegroeien 

zodat mobiliteit tussen de netten makkelijker wordt zodat je expertise kan uitwisselen. 

Wel, vandaag zijn wij dus als wij dit beslissen de enigen die hier dermate streng op 

beperken.  

En u moet dat niet per se geloven omdat ik nu zeg dat het gemeenschapsonderwijs dit niet 

doet, maar misschien gelooft u het wel als ik een paar voorbeelden geef uit stedelijk en 

gemeentelijk onderwijs. Mijn gemeente, Kalmthout, ik weet het wel, kleine gemeente, 

CD&V-bestuur, maar daar is men heel coulant met het toekennen van die gunstverloven. 

Misschien nog een beetje ver weg, denkt u? Wel, in Brasschaat bij burgemeester Jambon, 

ook daar is men coulant in het toekennen van de gunstverloven. Nog dichter bij hier, de 

grote stad, ook daar is men heel coulant in het toekennen van de gunstverloven.  

 

Dus ik denk, collega’s, dit is erg jammer. Provinciaal onderwijs gaat hier minder attractief 

door worden, maar meer nog, we zetten ons buiten eerder gemaakt afspraken, buiten een 

traditie van goed overleg met vakorganisaties en ik denk vooral dat desolidarisering met 

andere publieke netten, dat vind ik werkelijk een gemiste kans. Wij gaan dit niet 

goedkeuren.  

 

VOORZITTER.- Goed, dank u wel. Mijnheer Sohier. 

 

Mijnheer SOHIER.- Wij ook gaan dit niet goedkeuren. We hebben contact gehad hierover 

met de vakbonden en vermits dat zij zich niet akkoord kunnen verklaren met een deel in 

die rechtspositieregeling, gaan we dit ook afkeuren.  
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VOORZITTER.- Goed, gedeputeerde Lemmens.  

 

De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Ik denk dat we daar dan van mening over verschillen, 

collega. Het is nu eenmaal een feit dat bepaalde stoelen binnen onze organisatie bezet 

blijven door het feit dat er heel lange verlofstelsels zijn toegekend geworden. De vraag 

die komt nu van de scholen zelf om daar iets rond te doen en wij hebben in overleg van de 

vakbonden, we hebben dat met hen besproken, zij zijn daar niet mee akkoord. Goed, dat is 

een gegeven waar ik rekening kan mee houden, maar waar dat ik denk dat, voor de goede 

werking van de scholen, wij hier inderdaad toch wel best paal en perk stellen en dat we de 

toekenning van verlofstelsels, die natuurlijk een gunst zijn, dat we die beperken tot 

maximum 24 maanden op de loopbaan. En hier aligneren we in feite aan wat er binnen dit 

bestuur gaande is, namelijk maximum 24 maanden en dan moet men een keuze maken, want 

anders is het niet meer te overzien hoe dat je inderdaad bepaalde functies gaat invullen.  

 

VOORZITTER.- Mevrouw Verhaert. 

 

Mevrouw VERHAERT.- Kort. Ik denk dat als de scholen effectief een probleem hebben, 

dan moeten ze dat kunnen aantonen en dan moeten daar cijfers voor liggen. En die hebben 

wij niet gekregen, ook de vakorganisaties hebben die ondanks herhaalde vraag niet te zien 

gekregen. Wat mij doet denken dat dit een blinde maatregel is die getroffen wordt zonder 

veel wetenschap van hoe het onderwijsbedrijf werkelijk werkt. En ik vind dit nogmaals een 

gemiste kans. Wij keuren het zeker niet goed.  

 

VOORZITTER.- Goed. Als er geen tussenkomsten meer zijn, dat kunnen we nu overgaan tot 

stemming van punt 1/4, de stemming kan starten. Mevrouw Vrancken?? Mevrouw Jacques? 

Beiden ja. Dankjewel.  

 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

34 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

25 leden hebben ja gestemd; 

3 leden hebben neen gestemd; 

6 leden hebben zich onthouden. 

 

Goedgekeurd met 25 stemmen ja, bij 3 stemmen nee en 6 onthoudingen. 

 
 

Nr. 1/5 van de agenda 

 

APB INO. Overname APB Inovant door AP Hogeschool. 

Overnameovereenkomst en juridische gevolgen. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Historiek 

 

Het APB Inovant werd door uw raad opgericht in de vergadering van 25 september 

2008 en ontstond uit de integratie van de vzw Opleidingsinstituut Voor 

Overheidspersoneel (OVO) en de Provinciale Bestuursschool, die beide een 
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vormingsaanbod hadden voor medewerkers van lokale besturen. Het APB is 

ingebed binnen het departement Ontwikkeling en Educatie. 

 

Het Bestuursakkoord van de provincie Antwerpen 2019-2024 stelt: “Een versterkte 

focus op het (flankerend) onderwijs waarin de provincie zich kan differentiëren, 

impliceert ook de afbouw van activiteiten binnen het niet-leerplichtonderwijs waarin 

de provincie niet langer een unique selling point inneemt. Inovant en het 

Provinciaal Veiligheidsinstituut zijn elk op hun terrein een gevestigde waarde. We 

zoeken partners om deze werking over te nemen en te bestendigen.” 

 

In uitvoering van het bestuursakkoord werd begin oktober 2019 een 

marktbevraging georganiseerd en werden 39 mogelijke partners voor overname 

van de activiteiten van Inovant aangeschreven. Op 15 november werden twee 

dossiers ingediend. De deputatie besliste op 19 december 2019 om verdere 

gesprekken te voeren met deze overnamekandidaten, omdat bij beide dossiers nog 

veel vragen werden gesteld. Beide partijen verduidelijkten hun dossier. 

 

Op 9 april 2020 vergeleek de deputatie de aangepaste dossiers. Beide voldeden 

niet aan de ambitie uit het bestuursakkoord om de activiteiten van Inovant over te 

nemen en te bestendigen. De deputatie besloot deze gespreksronde zonder gevolg 

af te sluiten. De deputatie besliste meteen om een nieuwe, beperkte fase op te 

starten met drie partijen die tot 24 april 2020 een finaal voorstel konden doen. 

 

Op 30 april 2020 vergeleek de deputatie de twee ingestuurde voorstellen op 

verschillende criteria en hun sterktes en zwaktes. Hieruit besloot ze de voorkeur te 

geven aan AP Hogeschool. 

 

2. Overname van de activiteiten van het APB Inovant 

 

AP wil Inovant op korte termijn verder uit te bouwen tot een expertisecentrum 

Vorming en Innovatie dat de huidige werking van Inovant versterkt en uitbreidt 

met onderzoek. 

 

Met het strategische plan 2021-2025 profileert AP zich als expert en betrouwbare 

partner van het werkveld. AP kiest er expliciet voor om een leidende rol op te 

nemen in innovatie en ontwikkeling, op alle terreinen waar ze deskundig in is. Met 

de integratie van Inovant en de verdere uitbouw van praktijkgericht 

wetenschappelijk onderzoek en dienstverlening wil AP Inovant in eerste instantie 

verder laten uitgroeien tot een vormings- en expertisecentrum voor openbare 

besturen in de provincie Antwerpen. 

 

Inovant biedt opleidingen aan afgestemd op de noden van lokale besturen. Deze 

opleidingen worden tevens op maat aangeboden. Het huidige vormingsaanbod van 

Inovant is heel breed en sluit aan bij een aantal bachelor- en graduaatsopleidingen 

van AP. Integratie van Inovant biedt AP de mogelijkheid om een uitdagende brede 

leeromgeving aan te bieden voor nieuwe doelgroepen. De combinatie van AP en 

Inovant maakt het mogelijk om een dynamische portfolio aan opleidingen aan te 

bieden die performant en relevant zijn voor de noden van openbare besturen en 

hun medewerkers. 

 

AP ziet ook mogelijkheden om op termijn het aanbod van Inovant te verbreden 

naar doelgroepen in de ruimere social profit sector. 
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Hogescholen verrichten onderzoeks- en innovatie-activiteiten voor verschillende 

doelgroepen: ziekenhuizen, woonzorgcentra, leerplichtorganisaties, steden en 

gemeenten, bedrijven, kennisinstellingen,… Via deze onderzoeks- & innovatie 

activiteiten wordt nieuwe kennis verworven om vervolgens deze kennis te laten 

doorstromen naar het werkveld. 

 

De kennisdiffusie activiteiten van de hogescholen richten zich tot het brede 

werkveld en tot de burger. Het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen 

financierde in 2019 via het instrument BLIKOPENER de kennisdiffusie activiteiten 

voor bedrijven, social profit organisaties, steden en gemeenten en het 

leerplichtonderwijs om alzo de innovatie bij deze doelgroepen te stimuleren. Dit 

betekent dat AP met het BLIKOPENER-project van het Vlaams Agentschap  

Ondernemen en Innoveren (VLAIO) binnen de expertisedomeinen van AP een 

aantal dienstverlenende activiteiten aanbiedt aan besturen en organisaties zoals 

bijvoorbeeld ondersteuning bij de vraagarticulatie van een probleem, 

eerstelijnsadvies of samen met de hogeschool en/of andere partijen oplossingen 

ontwikkelen. 

 

AP investeert volop in het opzetten en uitbouwen van een actueel vormingsbeleid 

en vormingsaanbod voor de eigen medewerkers. AP wil het cursusaanbod van 

Inovant in open aanbod of op maat ook inzetten voor eigen personeel. 

 

AP biedt met zijn gebouwen op de campussen in Antwerpen – Meistraat, Spoor 

Noord, Lange Nieuwstraat - en de campussen in Mechelen en Turnhout optimale 

ontwikkelmogelijkheden voor een breed regionaal inzetbaar vormingsinstituut 

Inovant. De gebouwen beschikken immers over zowel specifiek technische lokalen 

als meer generieke opleidingsgerichte faciliteiten. Er zijn ook breed toegankelijke 

bibliotheken, studie- en werkruimtes, leslokalen van diverse omvang (van zeer 

kleine lokalen tot een maximale omvang van 400 zitplaatsen) en van diverse aard, 

die perfect tegemoet komen aan de leerbehoeften van verschillende doelgroepen. 

De gebouwen zijn allemaal perfect bereikbaar met het openbaar vervoer, fiets en te 

voet. Verder beschikken sommige campussen over een ruim aanbod aan 

parkeerplaatsen. 

 

Behalve de fysieke infrastructuur beschikt de hogeschool over een zelf ontwikkeld 

en zeer performant leerplatform dat momenteel gebruikt wordt door meer dan 

15.000 gebruikers (studenten, cursisten en docenten). 

 

Inovant beschikt over een klein maar performant basisteam, dat beschikt over een 

interessante inhoudelijke expertise en sterk netwerk om het centrum een snelle 

doorstart te kunnen geven binnen AP. Overname van deze medewerkers is een 

belangrijke voorwaarde om het bestaande aanbod en kwaliteitsniveau te kunnen 

behouden. 

 

Om de integratie in goede banen te leiden zal een stuurgroep met 

vertegenwoordiging van de partijen de integratie gedurende een transitieperiode 

van nabij volgen. 

 

3. Overnameovereenkomst 

 

Dit overnamevoorstel werd uitgewerkt in een overnameovereenkomst tussen de 

provincie Antwerpen, APB Inovant en de AP Hogeschool, waarin overeenkomstig 

artikel 237, §4 van het provinciedecreet een regeling wordt uitgewerkt inzake de 
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overname van de activiteiten, rechten en plichten en personeelsleden van het 

provinciebedrijf. 

De rechten en plichten die niet worden overgenomen door de AP Hogeschool, 

worden overeenkomstig artikel 237, §3 van het provinciedecreet overgenomen door 

de provincie Antwerpen. 

Enkele belangrijke punten uit de overeenkomst worden hieronder kort 

weergegeven:  

- AP Hogeschool behoudt het aanbod van Inovant anno 2019 en zal het voort 

uitbouwen. 

- De effectieve datum van de overdracht is nog te bepalen door de 

deputatie (en de raad van bestuur van AP), maar zal liggen tussen 1 

september 2020 en 1 januari 2021. 

- De medewerkers van Inovant, zoals weergegeven in de bijlage bij deze 

overeenkomst, worden aan vergelijkbare arbeidsvoorwaarden overgenomen, 

tenzij zij zelf een heroriëntatie binnen de provincie verkiezen. Met elke 

individuele medewerker komt er een gesprek over de voorwaarden en het 

engagement van AP tegen 1 september 2020. 

- Externe communicatie over de overname zullen AP en de provincie 

gezamenlijk voeren. 

- Een stuurgroep met vertegenwoordigers van beide partijen zal drie jaar 

lang over de uitvoering van de overnameovereenkomst waken. 

 

De overeenkomst bevat daarnaast een aantal praktische modaliteiten die verband 

houden met deze overname, waaronder de overdracht van een aantal roerende 

goederen, archief, data, lopende verbintenissen en intellectuele eigendomsrechten. 

Het directiecomité van APB Inovant hechtte in de vergadering van 4 juni 2020 

goedkeuring aan deze modaliteiten, zoals opgenomen in de 

overnameovereenkomst. De handelsnaam ‘Inovant’ zal eveneens worden 

overgedragen aan AP. 

 

De overeenkomst en de bijlagen zijn digitaal beschikbaar. 

 

4. Ontbinding en vereffening van APB Inovant 

 

Er dient te worden vastgesteld dat in het licht van het bestuursakkoord het aanbod 

van APB Inovant niet langer uitvoering geeft aan een beleidsuitvoerende taak van 

provinciaal belang, zoals bedoeld in artikel 219, §1 van het provinciedecreet. 

Aangezien de activiteiten die het APB ontplooit, zullen worden verdergezet door de 

AP Hogeschool, neemt de provincie het initiatief tot ontbinding en vereffening van 

het autonoom provinciebedrijf. 

 

Het ontbinden van een autonoom provinciebedrijf is een exclusieve bevoegdheid 

van uw raad bij toepassing van artikel 237 van het provinciedecreet. 

 

Voormeld artikel bepaalt dat de provincieraad de vereffenaars aanwijst. Voorgesteld 

wordt de heren Hans Bergmans, adviseur departement Financiën en Frans De 

Smedt, senior adviseur, verbonden aan het departement Algemeen Beleid aan te 

stellen als vereffenaars met ingang van 1 september 2020, datum van 

inwerkingtreding van de ontbinding en startdatum van de vereffeningsperiode. 

 

De vereffenaars komen in de plaats van alle andere organen van het APB en 

hebben als hoofdtaak het vermogen van het APB te vereffenen. Dit houdt in dat de 

activa te gelde worden gemaakt om de passiva (schulden) te betalen. De 
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vereffenaars staan nadien in voor de overdracht van het netto-vermogen. In 

toepassing van artikel 237, §3 wordt dit overgedragen aan de provincie Antwerpen, 

met als ondernemingsnummer 0207.725.597. 

 

In het bijzonder zullen de vereffenaars instaan voor de vereffening van de sociale 

zekerheidsverplichtingen, waarvan de afrekeningen zullen toekomen in de loop van 

het jaar 2020. Daarnaast zullen zij ook instaan voor de betaling van de 

bedrijfsrevisor voor het nazicht van de jaarrekening 2021, die aan uw raad ter 

goedkeuring zal worden voorgelegd. 

 

Er wordt ingeschat dat de vereffeningsperiode zal lopen tot 1 juli 2021, zodat in het 

najaar van 2021 de eindbalans van de werkzaamheden van de vereffenaars kan 

worden voorgelegd aan uw raad en kan worden overgegaan tot schrapping van het 

ondernemingsnummer in de Kruispuntbank. 

 

Met betrekking tot de aansprakelijkheid van de vereffenaars is het billijk dat de 

provincie garanties biedt aan de vereffenaars, waarbij de provincie de vereffenaars 

vrijwaart voor mogelijke vorderingen van derden, tenzij in gevallen van bedrog, 

fraude of opzettelijke fout van de vereffenaars bij de uitvoering van hun taken. 

 

Daarnaast is het wenselijk dat de provincie beslist dat zij geen vordering tegen de 

vereffenaars zal instellen voor fouten begaan in de uitoefening van de lastgeving, 

met uitzondering van bedrog, fraude of opzettelijke fout. Bij het afsluiten van de 

vereffening verleent de provincie in principe kwijting aan de vereffenaars voor hun 

prestaties. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 4 juni 2020. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 219 en volgende van het provinciedecreet van 22 december 2006, 

nadien meermaals gewijzigd, houdende de modaliteiten en bepalingen van 

provinciale externe agentschappen; 

 

Gelet op het oprichtingsbesluit van het autonoom provinciebedrijf Inovant door de 

provincieraad in vergadering van 25 september 2008; 

 

Gelet op het bestuursakkoord van de provincie Antwerpen 2019-2024; 

 

Gelet op de overeenkomst tussen de provincie Antwerpen, APB Inovant en AP 

Hogeschool betreffende de overname van de activiteiten van APB Inovant; 

 

Gelet op de beslissing van het directiecomité van APB Inovant van 4 juni 2020, 

waarbij een aantal modaliteiten die verband houden met de vooropgestelde 

overname van de activiteiten van het autonoom provinciebedrijf werden 

goedgekeurd; 

 

Gelet dat het aanbod van APB Inovant niet langer uitvoering geeft aan een 

beleidsuitvoerende taak van provinciaal belang, zoals bedoeld in artikel 219, §1 van 

het provinciedecreet en de overname van de activiteiten de ontbinding en 

vereffening van het autonoom provinciebedrijf noodzaakt; 

 

Overwegende dat het billijk is waarborgen te bieden aan de vereffenaars met 

betrekking tot hun aansprakelijkheid; 
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Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

De provincieraad bekrachtigt de overeenkomst met de beschreven voorwaarden en 

afspraken voor overname van de activiteiten van het autonoom provinciebedrijf 

Inovant door de AP Hogeschool. De heer Luk Lemmens, gedeputeerde, en de heer 

Danny Toelen, provinciegriffier, worden gemachtigd om deze overeenkomst 

namens de provincie te ondertekenen. 

 

Artikel 2: 

De provincieraad beslist tot ontbinding en vereffening met ingang van 1 september 

2020 van het autonoom provinciebedrijf Inovant met als ondernemingsnummer 

0810.012.257. 

 

Artikel 3: 

De provincieraad wijst de heren Frans De Smedt en Hans Bergmans aan als 

vereffenaars met ingang van 1 september 2020. 

 

Artikel 4: 

De provincieraad beslist om, behoudens in geval van bedrog, fraude op opzettelijke 

fout : 

 

 De vereffenaars ten aanzien van derden te vrijwaren voor elke 

aansprakelijkheid, ongeacht de aard of de omvang daarvan, die de 

vereffenaars zouden kunnen lopen wegens de prestaties verricht bij de 

uitvoering van de taken als vereffenaars. 

 Zelf geen vorderingen in te stellen tegen de vereffenaars voor prestaties 

verricht bij de uitvoering van de taken als vereffenaar. 

 

Artikel 5: 

Na aanzuivering van het passiva worden de vereffenaars gemachtigd het 

overblijvende activa over te maken aan de provincie Antwerpen, met als 

ondernemingsnummer 0207.725.597. 

 

VOORZITTER.- Mijnheer Sohier heeft het woord. 

 

De heer SOHIER.- Wij als PvdA blijven dat een spijtige zaak vinden dat daar afgesloten 

wordt vanuit de provincie. Wij vrezen dat de dienstverlening daar, het gemeentebestuur 

zal onder lijden. Nu aan de andere kant blijft het ook wel in publieke handen en kunnen we 

ons een deel vinden in de regeling voor het personeel en meer bepaald hun vrije keuze om al 

of niet over te stappen, vandaar een onthouding.  

 

VOORZITTER.- Goed, dank u wel. Mijnheer Vandendriessche heeft het woord. 

 

Mijnheer VANDENDRIESSCHE.- Dank u wel, voorzitter. Toch nog even de vraag aan de 

gedeputeerde. Ik dacht dat er eerst 29 kandidaten waren, als ik het via de 

vertegenwoordiger van de commissie gehoord heb, waarbij toch twee serieuze kandidaten 

eigenlijk uit die reeks naar voren kwamen. Daar is beslist om daar niet op in te gaan en met 

de nieuwe fase te starten met drie nieuwe kandidaten. Daar hebben we toch een beetje 
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onze vraag bij. Wat is daar allemaal gebeurd? En kan u daar nog wat toelichtingen over 

geven?  

 

VOORZITTER.- Mevrouw Verhaert heeft het woord. 

  

Mevrouw VERHAERT.- Wij gaan dit wel goedkeuren, omdat we denken dat Inovant in goede 

handen gaat terechtkomen. Maar het blijft natuurlijk wrang. We waren het niet eens met 

het bestuursakkoord op dit punt en als je ziet welke de partijen zijn waarmee gesproken is 

geweest, dan zijn het zeker niet allemaal, maar wel een aantal die van meet af aan meer in 

de running waren, die toch eerder een commerciële inslag hebben. En dus de idee dat 

spreekt al dan niet expliciet of tussen de lijnen door in dat bestuursakkoord waarin je 

leest van, wij denken dat we iets kunnen verdienen aan het afstoten van Inovant. Dat is nu 

eigenlijk wel gebleken dat dat niet klopt. Dus je gaat hooguit de dotatie kunnen 

wegschrijven straks, maar verdienen ga je er zeker niet aan doen. Maar goed, het komt 

terecht op een goede plaats en daar zijn we blij om. 

 

VOORZITTER.- Goed, dank u wel. Gedeputeerde Lemmens. 

 

De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Ja, wat de besprekingen zijn geweest, mijnheer 

Vandendriessche, er zijn inderdaad, waren het er nu 36 of 29, ik weet het niet van buiten, 

maar er was in elk geval enorm veel interesse. Maar zoals collega Verhaert ook aanhaalt, 

heel velen waren natuurlijk ook mensen uit de firma’s, uit het commerciële circuit. Op het 

einde waren er nog twee die overbleven op zeker moment, dat was de Universiteit 

Antwerpen, samen met AMS en VWSG en Escala. Escala, een speler, ik denk dat zij zo 

noemde, griffier, Escala, dat een onderdeel is van Syntra West-Vlaanderen. Dus die waren 

op zeker moment nog over en daar hebben we dan gezien dat in feite daar toch niks goeds 

zat om die overname te kunnen realiseren.  

Dan hebben we dat eventjes stopgezet en hebben we opnieuw in de markt gezet. En dan is 

de AP Hogeschool ook aan bod gekomen. De AP Hogeschool is daar nog overgebleven, samen 

met de universiteit en AMS. Maar het was heel duidelijk dat de keuze toch wel viel naar de 

AP Hogeschool, omdat de AP Hogeschool het aanbod van Inovant volledig wou overnemen en 

behouden. 2020 zal natuurlijk een overgangsjaar worden, maar zij hebben ook alle 

medewerkers van Inovant willen overnemen.  

En natuurlijk, de goede gesprekken die wij hadden in het kader van de overname van het 

andere dossier, van het PVI is ook goed verlopen. Dus de mensen hebben elkaar gevonden, 

en de AP Hogeschool denk ik dat een zeer goede partner zal zijn. Er zal ook nog een 

stuurgroep met vertegenwoordigers van beide partijen, provincie en de mensen van de AP 

Hogeschool, gevormd worden om op te volgen dat die overgang ook op een zeer goede 

manier verloopt en dat toekomstgericht, ja, wat men met Inovant komt aanbieden, dat dat 

ook verder zal gezet worden. Dus ik denk in dezen dat dit ook een mooi verhaal is dat we 

geschreven hebben, en dat we daarmee ook nog eens het bestuursakkoord nakomen, en dat 

na PVI dat we nu dus ook inderdaad Inovant kunnen overdragen aan een zeer goede 

partner. 

 

VOORZITTER.- Goed, dank u wel. Als er geen tussenkomsten meer zijn, dan kunnen we 

overgaan tot de stemming van punt 1/5. De stemming kan starten. Mevrouw Vrancken. 
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Mevrouw VRANCKEN.- Ja. 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Jacques. 

 

Mevrouw JACQUES.- Ja. 

 

VOORZITTER.- Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

33 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

27 leden hebben ja gestemd; 

6 leden hebben zich onthouden. 

 

Goedgekeurd met 27 stemmen ja, bij 6 onthoudingen. 

 

 
 

Nr. 1/6 van de agenda 

 

APB INO. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020). 

Financieel evenwicht met de toelichting bij de aanpassing van de 

kredieten. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

Door uw raad werd in vergadering van 6 december 2019 het Meerjarenplan 2020-

2025 (boekjaar 2020) van het APB INO goedgekeurd. 

 

Ondertussen heeft de raad van bestuur van het APB INO een eerste wijziging 

hieraan vastgesteld. In dit aangepast meerjarenplan worden de financiële 

consequenties voor de genomen beleidskeuzes opgenomen. 

 

Het financieel document werd toegevoegd als bijlage van dit besluit en bevat naast 

de strategische nota met een overzicht van de te realiseren beleidsdoelstellingen en 

actieplannen drie onderdelen :  

- Aangepast meerjarenplan conform schema’s M1-> M3 

- Aangepaste toelichting meerjarenplan volgens schema’s T1 ->3 en de 

financiële risico’s en assumpties voor de planningsperiode 

- Overzicht met toelichting van de verschuivingen 

 

De jaarlijkse dotatie, die door het provinciebestuur ten behoeve van het autonoom 

provinciebedrijf dient voorzien te worden om haar missie en activiteiten te 

ontwikkelen komt in het aangepast meerjarenplan neer op: 

- 487.166 EUR voor 2020 

- 0 EUR voor 2021 tot en met 2025 wegens de in het bestuursakkoord voorziene 

overname. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 4 juni 2020. 

 

Het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 van het autonoom provinciebedrijf werd 

door de raad van bestuur van het APB vastgesteld op 25 juni 2020.  

 

De provincieraad van Antwerpen, 
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Gelet op de artikelen 225 tot 237 van het provinciedecreet;  

 

Gelet op het provincieraadsbesluit van APB INO houdende goedkeuring van de 

statuten van het autonoom provinciebedrijf APB INO;  

 

Gelet op de beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf APB INO;  

 

Gelet op het provincieraadsbesluit van 6 december 2019 houdende goedkeuring 

van het initiële meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2020; 

 

Gelet op de vaststelling van het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 en de 

kredieten 2020 door de raad van bestuur van het APB INO in zitting van 25 juni 

2020;  

 

Op voorstel van de deputatie,  

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020) van 

het autonoom provinciebedrijf APB INO.  

 

Artikel 2: 

Goedgekeurd wordt dat het autonoom provinciebedrijf Inovant voor de realisatie 

van de doelstellingen een dotatie zal ontvangen van : 

- 487.166 EUR voor 2020 

- 0 EUR vanaf 2021. 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Verhaert heeft het woord. 

 

Mevrouw VERHAERT.- Wij gaan ons op dit punt onthouden, omdat we niet weten of 

iedereen effectief zal wensen over te gaan. Dus ik denk dat het misschien een beetje 

voorbarig is om die dotatie nu al op nul te zetten. Dus we onthouden ons. 

 

VOORZITTER.- Goed, dank u wel. Geen tussenkomsten. Dan kan de stemming starten. 

Mevrouw Vrancken? 

Mevrouw VRANCKEN.- Ja. 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Jacques? 

Mevrouw JACQUES.- Ja. 

 

VOORZITTER.- Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

34 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

24 leden hebben ja gestemd; 

10 leden hebben zich onthouden. 

 

Goedgekeurd met 24 stemmen ja, bij 10 onthoudingen. 

 
 

Nr. 1/7 van de agenda 
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APB PVM. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020). 

Financieel evenwicht met de toelichting bij de aanpassing van de 

kredieten. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

Door uw raad werd in vergadering van 6 december 2019 het Meerjarenplan 2020-

2025 (boekjaar 2020) van het APB PVM goedgekeurd. 

 

Ondertussen heeft de raad van bestuur van het APB PVM een eerste wijziging 

hieraan vastgesteld. In dit aangepast meerjarenplan worden de financiële 

consequenties voor de genomen beleidskeuzes opgenomen. 

 

Het financieel document werd toegevoegd als bijlage van dit besluit en bevat naast 

de strategische nota met een overzicht van de te realiseren beleidsdoelstellingen en 

actieplannen drie onderdelen :  

- Aangepast meerjarenplan conform schema’s M1-> M3 

- Aangepaste toelichting meerjarenplan volgens schema’s T1 ->3 en de 

financiële risico’s en assumpties voor de planningsperiode 

- Overzicht met toelichting van de verschuivingen 

 

De jaarlijkse dotatie, die door het provinciebestuur ten behoeve van het autonoom 

provinciebedrijf dient voorzien te worden om haar missie en activiteiten te 

ontwikkelen verhoogt in het aangepast meerjarenplan, neerkomend op de volgende 

jaartotalen: 

- 2.337.298 EUR voor 2020 

- 2.217.106 EUR voor 2021 

- 2.267.284 EUR voor 2022 

- 2.318.466 EUR voor 2023 

- 2.370.670 EUR voor 2024 

- 2.423.920 EUR voor 2025 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 4 juni 2020. 

 

Het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 van het autonoom provinciebedrijf werd 

door de raad van bestuur van het APB vastgesteld op 25 juni 2020.  

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de artikelen 225 tot 237 van het provinciedecreet;  

 

Gelet op het provincieraadsbesluit van 26 september 2013 houdende goedkeuring 

van de statuten van het autonoom provinciebedrijf APB PVM;  

 

Gelet op de beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf APB PVM;  

 

Gelet op het provincieraadsbesluit van 6 december 2019 houdende goedkeuring 

van het initiële meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2020; 

 

Gelet op de vaststelling van het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 en de 

kredieten 2020 door de raad van bestuur van het APB PVM in zitting van 25 juni 

2020;  

 

Op voorstel van de deputatie,  
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BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020) van 

het autonoom provinciebedrijf APB PVM.  

 

Artikel 2: 

Goedgekeurd wordt dat het autonoom provinciebedrijf APB PVM voor de realisatie 

van de doelstellingen een dotatieverhoging zal ontvangen, resulterend in de 

volgende jaarbedragen: 

- 2.337.298 EUR voor 2020 

- 2.217.106 EUR voor 2021 

- 2.267.284 EUR voor 2022 

- 2.318.466 EUR voor 2023 

- 2.370.670 EUR voor 2024 

- 2.423.920 EUR voor 2025 

 

VOORZITTER.- Geen vragen. Stemming kan starten. Mevrouw Vrancken? Mevrouw 

Jacques? Beiden stemmen ja 

 

VOORZITTER.- Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

34 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

25 leden hebben ja gestemd; 

2 leden hebben neen gestemd; 

7 leden hebben zich onthouden. 

 

Goedgekeurd met 25 stemmen ja, bij 2 stemmen nee en 7 onthoudingen. 
 

 

Nr. 1/8 van de agenda 

 

APB POA. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020). 

Financieel evenwicht met de toelichting bij de aanpassing van de 

kredieten. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

Door uw raad werd in vergadering van 6 december 2019 het Meerjarenplan 2020-

2025 (boekjaar 2020) van het APB POA goedgekeurd. 

 

Ondertussen heeft de raad van bestuur van het APB POA een eerste wijziging 

hieraan vastgesteld. In dit aangepast meerjarenplan worden de financiële 

consequenties voor de genomen beleidskeuzes opgenomen. 

 

Het financieel document werd toegevoegd als bijlage van dit besluit en bevat naast 

de strategische nota met een overzicht van de te realiseren beleidsdoelstellingen en 

actieplannen drie onderdelen :  

- Aangepast meerjarenplan conform schema’s M1-> M3 

- Aangepaste toelichting meerjarenplan volgens schema’s T1 ->3 en de 

financiële risico’s en assumpties voor de planningsperiode 

- Overzicht met toelichting van de verschuivingen 
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De jaarlijkse dotatie, die door het provinciebestuur ten behoeve van het autonoom 

provinciebedrijf dient voorzien te worden om haar missie en activiteiten te 

ontwikkelen verhoogt in het aangepast meerjarenplan, resulterend in de volgende 

bedragen per jaar: 

- 7.816.236 EUR voor 2020 

- 7.596.884 EUR voor 2021 

- 7.747.200 EUR voor 2022 

- 7.900.524 EUR voor 2023 

- 8.056.916 EUR voor 2024 

- 8.216.434 EUR voor 2025 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 4 juni 2020. 

 

Het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 van het autonoom provinciebedrijf werd 

door de raad van bestuur van het APB vastgesteld op 25 juni 2020.  

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de artikelen 225 tot 237 van het provinciedecreet;  

 

Gelet op het provincieraadsbesluit van 26 september 2013 houdende goedkeuring 

van de statuten van het autonoom provinciebedrijf APB POA;  

 

Gelet op de beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf APB POA;  

 

Gelet op het provincieraadsbesluit van 6 december 2019 houdende goedkeuring 

van het initiële meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2020; 

 

Gelet op de vaststelling van het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 en de 

kredieten 2020 door de raad van bestuur van het APB POA in zitting van 25 juni 

2020;  

 

Op voorstel van de deputatie,  

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020) van 

het autonoom provinciebedrijf APB POA.  

 

Artikel 2: 

Goedgekeurd wordt dat het autonoom provinciebedrijf APB POA voor de realisatie 

van de doelstellingen een dotatieverhoging zal ontvangen, resulterend in de 

volgende bedragen: 

- 7.816.236 EUR voor 2020 

- 7.596.884 EUR voor 2021 

- 7.747.200 EUR voor 2022 

- 7.900.524 EUR voor 2023 

- 8.056.916 EUR voor 2024 

- 8.216.434 EUR voor 2025 

 

VOORZITTER.- Geen vragen. Stemming kan starten. Mevrouw Vrancken? Mevrouw 

Jacques? Beiden stemmen ja. 
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VOORZITTER.- Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

34 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

25 leden hebben ja gestemd; 

2 leden hebben neen gestemd; 

7 leden hebben zich onthouden. 

 

Goedgekeurd met 25 stemmen ja, bij 2 stemmen nee en 7 onthoudingen. 

 
 

Nr. 1/9 van de agenda 

 

Fietsostrades en fietsroutes. Raamcontract ontwerpers voor 48 maanden. 

Bestek, raming en gunningswijze. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

Gezien de complexiteit van het ontwerpen van fietsostrades en fietsinfrastructuur 

stelt de provincie Antwerpen steeds een ontwerper aan via een overheidsopdracht. 

Bij de start van de overheidsopdracht voor de fietsostrade F103 Lier – Herentals en 

de fietsostrade F104 Lier – Aarschot in 2016 gaf uw raad goedkeuring aan de 

toevoeging van de clausule opdrachtencentrale (heden aankoopcentrale) aan het 

bestek. Door deze clausule werd het voor lokale besturen mogelijk om opdrachten 

binnen die opdracht te bestellen gedurende de eerste 3 jaar van deze 

overheidsopdracht. Deze periode verliep op 12 mei 2020 waardoor het niet meer 

mogelijk is bijkomende diensten te bestellen op deze overheidsopdracht, noch voor 

de provincie Antwerpen, noch voor lokale overheden.  

 

Begin dit jaar vroeg de gemeente Zwijndrecht de deputatie om een coördinerende 

rol op te nemen voor de realisatie van de ontbrekende schakel op hun grondgebied. 

Daarnaast werd door de dienst Mobiliteit (DMOB) een actieprogramma voor de 

demonstratie van de autoluwe route Turnhout - Herentals, als alternatief voor de 

fietsostrade F102 in mei 2020 aan de gemeenten voorgesteld. Ook voor de 

optimalisatie van de fietsostrade F1 Antwerpen - Brussel op het deel tussen 

Antwerpen en het station Mechelen-Nekkerspoel, werd door DMOB met de lokale 

overheden een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt.  

 

Als extra dienstverlening naar de lokale overheden toe en om snel te kunnen 

schakelen bij mogelijke nieuwe provinciale opportuniteiten stelt de deputatie aan 

uw raad voor om als aankoopcentrale een raamcontract voor het aanstellen van 

ontwerpers van fietsostrades, fietsinfrastructuur en fietsrouteprojecten voor een 

periode van 48 maanden in de markt te zetten. De bovenvermelde projecten 

moeten als case binnen de offerte uitgewerkt worden door de inschrijvers.  

 

De dienstverlening die binnen deze opdracht besteld kan worden, is zeer breed en 

kan zeer divers zijn, zowel in grootte van de opdracht als in de gevraagde 

dienstverlening. Ze omvat het ontwerpen tot en met het opvolgen van de realisatie 

van een volledige of deel van een fietsostrade, een specifiek (kleiner) 

fietsinfrastructuurproject, maar ook het opmaken en/of uitvoeren van een actie- of 

inrichtingsplan voor autoluwe routes waar de focus ligt op het fietsvriendelijker 

maken van bestaande wegen. 
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Globaal kan het proces van de dienstverlening opgedeeld worden in de volgende 

fasen waarbij de bestellende entiteit (de provincie of een lokale overheid) een 

specifieke dienstverlening voor 1 of meerdere fasen kan bestellen: 

 Fase mobiliteitsprocedure en voorontwerp 

 Fase ontwerp  

 Fase vergunningen 

 Fase aanbesteding 

 Fase uitvoering. 

 

1. Gunningswijze en bestek 

 

De deputatie stelt voor om een ontwerp- en opvolgingsopdracht toe te wijzen na 

een openbare procedure voor aanneming van diensten, in toepassing van de wet 

van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten. 

 

Op deze overheidsopdracht kan onder meer de onderstaande dienstverlening 

besteld worden:  

 opmaken van een start- en projectnota voor de subsidieerbare projecten in het 

kader van het Fietsfonds 

 opmeten van de terreinen 

 opmaken van onteigeningsplannen of plannen voor bezetting van gronden van 

de NMBS-groep 

 organiseren van milieuhygiënisch en grondmechanisch onderzoek 

 opmaken van vergunningsdossiers 

 opmaken van plannen, bestekken en ramingen 

 organiseren van aanbestedingen 

 aanvragen van de nodige vergunningen 

 veiligheidscoördinatie van ontwerp en uitvoering 

 opvolgen van de uitvoering van de werken 

 bijstand leveren bij het informeren van de bevolking. 

 

Gezien het bedrag van de raming dient de opdracht gepubliceerd te worden in het 

Publicatieblad van de Europese Unie. Omdat de publicatietermijn 30 kalenderdagen 

bedraagt en de opmaak van de offertes daarmee in het bouwverlof zou komen, 

heeft de deputatie met het oog op een snelle gunning van de opdracht het bestek al 

laten publiceren op 5 juni 2020. 

 

De gunning van de opdracht zal gebeuren na nazicht van de selectiecriteria en na 

toetsing van de offertes aan de volgende gunningscriteria zoals beschreven in het 

bestek: 

 ontwerpteam, gewicht criterium: 10 punten  

 procesnota, gewicht criterium: 50 punten 

 prijs, gewicht criterium: 40 punten. 

 

Er ontstaat bij de gunning nog geen financiële verbintenis. Indien de provincie 

Antwerpen een concrete bestelling (deelopdracht) toewijst zal voor het bedrag van 

deze uitgave voldoende budget voorzien zijn bij DMOB op de boekhoudkundige 

sleutel ARK 2020/22810000/01/0290 Overige onroerende infrastructuur - 

installaties, uitrusting, werken : aanschaffingswaarde, ramingsnummer MJP000055. 

 

Het bestek en de raming zijn digitaal raadpleegbaar in Sindala. 
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De deputatie keurde dit verslag goed op 4 juni 2020. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de inschrijving van een krediet op de boekhoudkundige sleutel 

2020/22810000/01/0290 Overige onroerende infrastructuur - installaties, 

uitrusting, werken: aanschaffingswaarde (ramingsnummer MJP000055) voor 

investeringen in fietsinfrastructuur; 

 

Gelet op de juridische grondslag:  

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten; 

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de 

klassieke sectoren; 

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

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

De provincieraad keurt als plaatsingswijze de openbare procedure voor diensten 

goed voor het aanstellen op afroep van een ontwerper voor fietsostrades, 

fietsinfrastructuur en fietsrouteprojecten over een periode van 48 maanden 

(raamovereenkomst met meerdere opdrachtnemers).  

 

Artikel 2: 

De provincieraad keurt het bestek voor deze opdracht goed.  

 

Artikel 3: 

De provincieraad neemt kennis van de raming voor deze opdracht.  

 

Artikel 4: 

De provincieraad neemt kennis van de publicatie van het bestek op 5 juni 2020.  

 

VOORZITTER.- Er is een amendement binnen gekomen dat u op de bank hebt zien liggen, 

dacht ik. Mevrouw Van Dienderen, ik geef graag aan u het woord. 

 

Mevrouw VAN DIENDEREN.- Ja, dank u wel, voorzitter. Inderdaad hebben wij nog een 

amendement op tafel gelegd. Er is al even naar gealludeerd op de commissie. En ik verwijs 

ook naar een aantal provincieraden geleden. In het bestuursakkoord lees ik dat 

fietsostrades ook groene linten in het landschap zouden moeten kunnen zijn. Als men zo’n 

ontwerpopdracht in de markt zet, dan lijkt het mij nodig dat die ontwerpers ook die 

landschapsecologische kennis hebben om die groene linten te combineren met die 

fietsostrades. En ik zag in het stuk dat in het bestek op dit moment het laagste gewicht 

gegeven wordt aan de kwaliteit van dat ontwerpteam.  

 

In het voorstel zoals dat in onze stukken zit, stelt de deputatie voor om dat ontwerpteam 

slechts voor tien punten te laten meewegen in de evaluatie van wie de beste ontwerper is. 

Ons inziens is dat te weinig. Wij vinden dat daar een multidisciplinair team aan de slag 

moet kunnen gaan om dus ook die landschapsecologische kennis mee in te brengen bij het 

ontwerpen van die fietsostrades. En om dat concreet te maken, hebben wij dan zelf een 

aangepast voorstel gedaan van die gewichten aan die verschillende gunningscriteria die 
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naar ons inziens dan evenwichtiger zijn, waarbij dat we meer gewicht willen hechten aan 

die samenstelling van dat ontwerpteam, namelijk dertig punten in plaats van de tien punten 

zoals het wordt voorgesteld, de procesnota nog altijd wel als de belangrijkste criterium te 

hanteren, en dat komt dan op veertig punten terecht en de prijs op dertig punten te laten 

doortellen.  

 

Dus de argumentatie is een inhoudelijke argumentatie. We ondersteunen ook wat in het 

bestuursakkoord staat, namelijk dat die fietsostrades groene linten in het landschap 

moeten zijn. Maar dan moet je zorgen dat er een ontwerpteam aan de slag kan gaan die de 

expertise heeft om die groene linten te creëren. Vandaar dit voorstel om meer gewicht te 

geven aan dat ontwerpteam. Dank u wel. 

 

VOORZITTER.- Goed, dank u wel, mevrouw Van Dienderen. Gedeputeerde Lemmens heeft 

het woord. 

 

De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Ja, mevrouw Van Dienderen, nu dacht ik dat ik u 

tijdens de commissie had overtuigd, maar blijkbaar niet. Maar goed, ik zou toch het 

volgende erop willen zeggen. Ik vind uw voorstel in feite geen goed idee. Waarom? De 

normale gang van zaken, en daar komen we van, was in het verleden vijftig procent op de 

prijs en vijftig procent op de kwaliteit.  

 

In dit geval kiest de deputatie er nu voor om inderdaad ook al meer op inhoud, op kwaliteit 

te gaan, want we gaan naar zestig procent ten opzichte van veertig procent. En ik denk dat 

dat ook een goede zaak is. Maar natuurlijk, als je dan op den duur naar zeventig procent 

zou gaan voor de kwaliteit en nog dertig procent voor dan de financiën, ja, dan gaan we niet 

veel kilometers meer aanleggen hoor, want dat geld hebben wij niet. Dat geld hebben we 

niet. Maar ik heb u getracht te overtuigen. En ja, je moet toch maar eens fietsen op 

bijvoorbeeld de fietsostrade die er nu ligt van aan de luchthaven van Deurne tot Boechout. 

En wat zie je daar? Een groen lint. Een groen lint. En dan denk ik in mijn eigen: moet ik nu 

geld gaan uitgeven aan dingen die vanzelf groeien? Allez, dat groeit vanzelf, dat groen. De 

bijtjes, de bloemetjes, alles groeit daar, de bijtjes vliegen daar. Dat is een ongelofelijk 

ecologisch verhaal dat we daar brengen. En dat zie je op al die fietsostrades. Dus als je nu 

wil dat we daar nog meer geld voor moeten aan geven, ja, goed. Ik kan alleen maar 

vaststellen dat die fietsostrades op hun manier ook inderdaad ecologische linten hebben. 

En het kan altijd nog beter, ik ben dat met u akkoord. Als u dan trouwens richting de brug 

in Boechout gaat, dan zie je daar een prachtige vijver naast, waar dat ook heel wat mooie 

planten groeien, waar dieren verblijven en dergelijke meer.  

 

Dus dat ecologisch verhaal is inderdaad aanwezig, en daar zullen we op toezien. Maar ik 

denk eerlijk gezegd, om daar nog meer geld aan te gaan uitgeven, dat vind ik geen goed 

idee. Dat geld is er niet. En we hebben al die stap gezet van vijftig-vijftig naar zestig-

veertig. Ik denk dat we op die manier rekening houden met uw vraag, maar ik zou dan ook 

vragen om dit amendement niet goed te keuren, want ik zou nog graag wat kilometers 

aanleggen. 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Verhaert heeft het woord. 
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Mevrouw VERHAERT.- Ja, ik wil de pret van collega Lemmens niet drukken. Ik wilde maar 

opmerken dat niet alles wat blinkt, goud is, en niet alles wat groen, goed is. Want naast een 

aantal fietsostrades groeit ook een hele hoop zevenblad. Ik weet dat dat misschien voor 

stedelingen niet zo heel vertrouwd is, en tot daaraan toe, maar de Japanse duizendknoop 

die woekert langs een heel aantal kilometers van de fietsostrade. Daar zijn wij wel niet 

happy mee. 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Van Dienderen. 

 

Mevrouw VAN DIENDEREN.- Ja, mijn fractie had mij verwittigd. Als je met concrete 

getallen afkomt, is geen goed idee. Ik heb er zelf ook over getwijfeld, want ons punt gaat 

natuurlijk niet over die verhouding tussen kwaliteit en prijs. Dat vinden we een goede 

evolutie. Ons verhaal gaat over: wij willen meer gewicht geven aan dat ontwerpteam, en de 

samenstelling van dat ontwerpteam. Dus laat gewoon die prijs op veertig punten staan en 

verdeel dan die kwaliteit dertig-dertig evenredig op de procesnota en het ontwerpteam. 

Dat is voor ons ook al een vooruitgang.  

 

Ons punt was gewoon: zorg dat die multidisciplinaire aanpak in dat ontwerpteam 

gegarandeerd wordt. En dat kunt u doen door meer gewicht te hechten aan dat criterium 

dat de kwaliteit van dat ontwerpteam moet evalueren. Dus dat was ons punt. En effectief, 

het is lastig als je dan een amendement indient met exacte getallen, maar het ging er voor 

ons vooral over om meer gewicht te geven aan dat ontwerpteam. En ja, u zegt dat u soms 

nadenkt over wat ik zeg in de raad, ik heb ook nagedacht over wat u op de commissie ook al 

vertelde over die bloemetjes langs dat fietspad naar Boechout.  

 

Maar eigenlijk heeft Wim Lux het wel correct verwoord ook: je moet ruimte creëren voor 

natuur, en op asfalt groeit geen groen. Dus ik wil maar zeggen: je moet gewoon zorgen dat 

je in die ontwerpen ook ruimte voorziet waar je een ontwikkeling van groen en natuur en 

houtkanten en vijvers kunt voorzien. En net die expertise moet u koppelen aan het 

ontwikkelen van de beste route voor een fietspad. En dat kan zijn dat je dan eens een 

omwegje moet maken langs een boske dat er ligt, een vijverke dat er ligt. Daar gaat het 

ook over. Kies met uw fietspad het beste traject om die ecologie te verzoenen met een 

duurzame manier van verplaatsen, namelijk het fietsen. En ja, u kunt dat misschien allemaal 

wel lacherig vinden, maar het gaat er gewoon over dat je op een geïntegreerde manier 

fietspaden aanlegt en dat je ecologische criteria meeneemt in uw besluitvorming. En dat 

was de achterliggende reden van ons amendement. 

 

VOORZITTER.- Gedeputeerde Lemmens heeft he woord. 

 

De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Ja, mevrouw Van Dienderen, maar in feite zijn we het 

eens. Want wat u vraagt, doen wij. En wij voorzien inderdaad op dat stuk fietsostrade in de 

breedte altijd langs de zijkanten stukken waar inderdaad ook nog bloemen kunnen groeien. 

Dat doen we en dat is ook nodig. En onze mensen, want dat zou wel een negatie zijn van de 

werking van onze diensten, die zijn daar in feite allang mee bezig.  

En wat ik u nog eens wil herhalen, mevrouw Van Dienderen: we zijn van vijftig-vijftig naar 

zestig-veertig gegaan. Maar verder ga ik echt niet gaan, want anders kunnen we het niet 

meer betalen. Maar u zal zien: als we het kunnen, gaan we die groene linten nog verder, 
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overal in de Kempen, hier in onze provincie tot stand doen komen. Belangrijk. En het mag 

toch van u toch nog wel zijn dat we toch wel op een goede manier kunnen fietsen op asfalt? 

 

VOORZITTER.- De heer Valkeniers heeft het woord. 

 

De heer VALKENIERS.- Ja, dank u. Deze keer zal ik de vrienden van Groen moeten 

ontgoochelen, maar wij gaan dit amendement niet goedkeuren. Af en toe neem ik nog eens 

de wagen, zolang het nog toegelaten is, meestal richting Nederland, het echte waterland. 

En jaren heeft men ons proberen te overtuigen, langs de autostrades had je die grote 

plakkaten met die soort verrekijker: hier werkt men aan een groene berm. Dat was 

gewoonweg omdat ze geen geld hadden om het gras af te doen, om het allemaal door de 

natuur te laten begroeien. Jarenlang heeft men ons daarvan overtuigd. Ik ben er eindelijk 

van overtuigd dat dat een groene berm is, dat dat natuur is die zijn werk doet. En nu met 

die fietspaden zou dat niet meer mogen, moeten we daar geld tegenaan gooien om de 

natuur zijn werk niet te laten doen, maar een handje te helpen. Ja, ik wil wel hoor, maar 

deze keer niet. 

 

VOORZITTER.- Goed, als er geen vragen meer zijn of opmerkingen, gaan we eerst over het 

amendement stemmen. Wie voor het amendement is, stemt ja, wie tegen is neen of 

onthouding. De stemming kan starten. Mevrouw Vrancken? Mevrouw Jacques? 

Beiden stemmen neen. 

 

VOORZITTER.- Goed.  Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

34 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

8 leden hebben ja gestemd; 

24 leden hebben neen gestemd; 

2 leden hebben zich onthouden. 

 

Het amendement wordt niet goedgekeurd met 24 stemmen neen, bij 8 stemmen ja en 

2 onthoudingen. 

 

VOORZITTER.- Dan gaan we naar de stemming van punt 1/9. De stemming kan starten. 

Mevrouw Vrancken? Mevrouw Jacques? Beiden stemmen ja. 

 

VOORZITTER.- Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

34 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

29 leden hebben ja gestemd; 

5 leden hebben zich onthouden. 

 

Goedgekeurd met 29 stemmen ja, bij 5 onthoudingen. 
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2. Platteland, Europa en Flankerend Arbeids- en Onderwijsbeleid 

 

Nr. 2/1 van de agenda 

 

APB de Warande. Jaarrapport en jaarrekening 2019. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

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

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

de beheersovereenkomst tussen de provincie Antwerpen en het APB de Warande 

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

 

Het jaarrapport is een rapporteringdocument waarin verantwoording wordt afgelegd 

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

minimaal een kwalitatief hoofdstuk, een kwantitatief hoofdstuk met de 

realisatiegraad van de indicatoren, een financieel hoofdstuk en een 

personeelshoofdstuk. 

 

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

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

goedgekeurd in de vergadering van 20 mei 2020. 

 

De jaarrekening 2019 sluit af met een balanstotaal van 1.900.035,60 EUR en een 

te verwerken tekort van 672.755,64 EUR. Dit tekort is te wijten aan het feit dat de 

Raad van Bestuur ervoor heeft gekozen om eenmalig de investering voor de 

vernieuwde schouwburg uit de gewone afschrijving te lichten en bij uitzonderlijke 

kosten te boeken. Deze worden voor een groot gedeelte gecompenseerd door het 

gecumuleerd overschot van de voorgaande jaren en de reserve. Dit maakt dat de 

jaarrekening eindigt met een werkelijk tekort van 239.895,64 EUR. 

 
Het resultaat op kasbasis bedroeg 533.230,96 EUR. 
 

De raad van bestuur zal dit resultaat als volgt bestemmen: 239.895,64 EUR over te 

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

de vorige boekjaren. 

 

De verklaring van de bedrijfsrevisor met betrekking tot deze jaarrekening is 

afgelegd zonder voorbehoud. Het volledige verslag van de bedrijfsrevisor is 

toegevoegd aan het jaarrapport. 

 

Dit verslag is goedgekeurd in deputatiezitting van 4 juni 2020. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 236bis §2 van het provinciedecreet; 

 

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

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

centra voor maatschappelijk welzijn; 

 

Gelet op de goedkeuring van het jaarverslag 2019 en de jaarrekening 2019 door de 

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

vergadering van 20 mei 2020; 
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Gelet op artikel 9 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie 

Antwerpen en het APB; 

 

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

betreffende de jaarrekening; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt het jaarrapport en de jaarrekening 2019 van het autonoom 

provinciebedrijf Cultuurhuis de Warande. 

 

Artikel 2: 

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

als volgt te bestemmen: het tekort van 239.895,64 EUR te verrekenen met het 

gecumuleerde resultaat van de vorige boekjaren. 

 

Bijlagen: 

- Jaarrapport 2019 

- Doelstellingrealisatienota 2019 

- Jaarrekening 2019, BBC rapport 

- Afschrijvingstabel 2019 

- Verslag bedrijfsrevisor 

 

VOORZITTER.- Geen vragen. De stemming kan starten. Mevrouw Vrancken? Mevrouw 

Jacques? Beiden stemmen ja 

 

VOORZITTER.- Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

33 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

33 leden hebben ja gestemd; 

 

Goedgekeurd met 33 stemmen ja. 

 
 

Nr. 2/2 van de agenda 

 

APB de Warande. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020). 

Financieel evenwicht met de toelichting bij de aanpassing van de 

kredieten. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

Door uw raad werd in vergadering van 6 december 2019 het Meerjarenplan 2020-

2025 (boekjaar 2020) van het APB De Warande goedgekeurd. 

 

Ondertussen heeft de raad van bestuur van het APB De Warande een eerste 

wijziging hieraan vastgesteld. In dit aangepast meerjarenplan worden de financiële 

consequenties voor de genomen beleidskeuzes opgenomen. 
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Het financieel document werd toegevoegd als bijlage van dit besluit en bevat naast 

de strategische nota met een overzicht van de te realiseren beleidsdoelstellingen en 

actieplannen drie onderdelen :  

- Aangepast meerjarenplan conform schema’s M1-> M3 

- Aangepaste toelichting meerjarenplan volgens schema’s T1 ->3 en de 

financiële risico’s en assumpties voor de planningsperiode 

- Overzicht met toelichting van de verschuivingen. 

 

De jaarlijkse dotatie, die door het provinciebestuur ten behoeve van het autonoom 

provinciebedrijf dient voorzien te worden om haar missie en activiteiten te 

ontwikkelen verhoogt in het aangepast meerjarenplan met : 

- 8.500 EUR voor 2020 

- 8.500 EUR voor 2021 

- 8.500 EUR voor 2022 

- 8.500 EUR voor 2023 

- 8.500 EUR voor 2024 

- 8.500 EUR voor 2025. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 4 juni 2020. 

 

Het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 van het autonoom provinciebedrijf werd 

door de raad van bestuur van het APB vastgesteld op 20 mei 2020. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de artikelen 225 tot 237 van het provinciedecreet; 

 

Gelet op het provincieraadsbesluit van 26 maart 2009 houdende goedkeuring van 

de statuten van het autonoom provinciebedrijf De Warande; 

 

Gelet op de beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf De Warande; 

 

Gelet op het provincieraadsbesluit van 6 december 2019 houdende goedkeuring 

van het initiële meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2020; 

 

Gelet op de vaststelling van het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 en de 

kredieten 2020 door de raad van bestuur van het APB De Warande in zitting van 20 

mei 2020; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020) van 

het autonoom provinciebedrijf De Warande. 

 

Artikel 2: 

Goedgekeurd wordt dat het autonoom provinciebedrijf De Warande voor de 

realisatie van de doelstellingen een dotatieverhoging van zal ontvangen van : 

- 8.500 EUR voor 2020 

- 8.500 EUR voor 2021 

- 8.500 EUR voor 2022 

- 8.500 EUR voor 2023 
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- 8.500 EUR voor 2024 

- 8.500 EUR voor 2025. 

 

Bijlagen: 

- Herziening MJP 2020-2025 

 

VOORZITTER.- Geen vragen. Stemming kan starten. Mevrouw Vrancken, Mevrouw 

Jacques? Beiden stemmen ja. 

 

VOORZITTER.- Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

34 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

32 leden hebben ja gestemd; 

2 leden hebben neen gestemd; 

 

Goedgekeurd met 32 stemmen ja, bij 2 stemmen nee. 
 

 

Nr. 2/3 van de agenda 

 

APB PSES. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020). 

Financieel evenwicht met de toelichting bij de aanpassing van de 

kredieten. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Door uw raad werd in vergadering van 6 december 2019 het Meerjarenplan 2020-

2025 (boekjaar 2020) van het APB Provinciaal Secretariaat Europese 

Structuurfondsengoedgekeurd. 

 

Ondertussen heeft de raad van bestuur van het APB Provinciaal Secretariaat 

Europese Structuurfondseneen eerste wijziging hieraan vastgesteld. In dit 

aangepast meerjarenplan worden de financiële consequenties voor de genomen 

beleidskeuzes opgenomen. 

 

Het financieel document werd toegevoegd als bijlage van dit besluit en bevat naast 

de strategische nota met een overzicht van de te realiseren beleidsdoelstellingen en 

actieplannen drie onderdelen : 

 

- Aangepast meerjarenplan conform schema’s M1-> M3 

- Aangepaste toelichting meerjarenplan volgens schema’s T1 ->3 en de 

financiële risico’s en assumpties voor de planningsperiode 

- Overzicht met toelichting van de verschuivingen. 

 

De jaarlijkse dotatie, die door het provinciebestuur ten behoeve van het autonoom 

provinciebedrijf dient voorzien te worden om haar missie en activiteiten te 

ontwikkelen verhoogt in het aangepast meerjarenplan met : 

 

- 2.200 EUR voor 2020 

- 2.200 EUR voor 2021 

- 2.200 EUR voor 2022 

- 2.200 EUR voor 2023 

- 2.200 EUR voor 2024 

- 2.200 EUR voor 2025. 
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Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 4 juni 2020. 

 

Het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 van het autonoom provinciebedrijf werd 

door de raad van bestuur van het APB vastgesteld op 25 juni 2020. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de artikelen 225 tot 237 van het provinciedecreet; 

 

Gelet op het provincieraadsbesluit van 26 september 2013 houdende goedkeuring 

van de statuten van het autonoom provinciebedrijf Provinciaal Secretariaat 

Europese Structuurfondsen; 

 

Gelet op de beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf Provinciaal 

Secretariaat Europese Structuurfondsen; 

 

Gelet op het provincieraadsbesluit van 6 december 2019 houdende goedkeuring 

van het initiële meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2020; 

 

Gelet op de vaststelling van het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 en de 

kredieten 2020 door de raad van bestuur van het APB Provinciaal Secretariaat 

Europese Structuurfondsenin zitting van 25 juni 2020; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020) van 

het autonoom provinciebedrijf Provinciaal Secretariaat Europese Structuurfondsen. 

 

Artikel 2: 

Goedgekeurd wordt dat het autonoom provinciebedrijf Provinciaal Secretariaat 

Europese Structuurfondsen voor de realisatie van de doelstellingen een 

dotatieverhoging van zal ontvangen van : 

 

- 2.200 EUR voor 2020 

- 2.200 EUR voor 2021 

- 2.200 EUR voor 2022 

- 2.200 EUR voor 2023 

- 2.200 EUR voor 2024 

- 2.200 EUR voor 2025. 

 

VOORZITTER.- Geen vragen. Stemming kan starten. Mevrouw Vrancken? Mevrouw 

Jacques? Beiden stemmen ja. 

 

VOORZITTER.- Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

34 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

32 leden hebben ja gestemd; 

2 leden hebben neen gestemd; 

 

Goedgekeurd met 32 stemmen ja, bij 2 stemmen nee. 
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Nr. 2/4 van de agenda 

 

APB Kamp C. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020). 

Financieel evenwicht met de toelichting bij de aanpassing van de 

kredieten. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

Door uw raad werd in vergadering van 6 december 2019 het Meerjarenplan 2020-

2025 (boekjaar 2020) van het APB Kamp C goedgekeurd. 

 

Ondertussen heeft de raad van bestuur van het APB Kamp C een eerste wijziging 

hieraan vastgesteld. In dit aangepast meerjarenplan worden de financiële 

consequenties voor de genomen beleidskeuzes opgenomen. 

 

Het financieel document werd toegevoegd als bijlage van dit besluit en bevat naast 

de strategische nota met een overzicht van de te realiseren beleidsdoelstellingen en 

actieplannen drie onderdelen : 

 

- Aangepast meerjarenplan conform schema’s M1-> M3 

- Aangepaste toelichting meerjarenplan volgens schema’s T1 ->3 en de 

financiële risico’s en assumpties voor de planningsperiode 

- Overzicht met toelichting van de verschuivingen. 

 

De jaarlijkse dotatie, die door het provinciebestuur ten behoeve van het autonoom 

provinciebedrijf dient voorzien te worden om haar missie en activiteiten te 

ontwikkelen verhoogt in het aangepast meerjarenplan met : 

 

- 4.700 EUR voor 2020 

- 4.700 EUR voor 2021 

- 4.700 EUR voor 2022 

- 4.700 EUR voor 2023 

- 4.700 EUR voor 2024 

- 4.700 EUR voor 2025. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 4 juni 2020. 

 

Het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 van het autonoom provinciebedrijf werd 

door de raad van bestuur van het APB vastgesteld op 25 juni 2020. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de artikelen 225 tot 237 van het provinciedecreet; 

 

Gelet op het provincieraadsbesluit van 26 september 2013 houdende goedkeuring 

van de statuten van het autonoom provinciebedrijf Kamp C; 

 

Gelet op de beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf Kamp C; 

 

Gelet op het provincieraadsbesluit van 6 december 2019 houdende goedkeuring 

van het initiële meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2020; 
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Gelet op de vaststelling van het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 en de 

kredieten 2020 door de raad van bestuur van het APB Kamp C in zitting van 25 juni 

2020; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020) van 

het autonoom provinciebedrijf Kamp C. 

 

Artikel 2: 

Goedgekeurd wordt dat het autonoom provinciebedrijf Kamp C voor de realisatie 

van de doelstellingen een dotatieverhoging van zal ontvangen van : 

 

- 4.700 EUR voor 2020 

- 4.700 EUR voor 2021 

- 4.700 EUR voor 2022 

- 4.700 EUR voor 2023 

- 4.700 EUR voor 2024 

- 4.700 EUR voor 2025. 

 

VOORZITTER.- Geen vragen. Stemming kan starten. Mevrouw Vrancken? Mevrouw 

Jacques? Beiden stemmen ja. 

 

VOORZITTER.- Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

33 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

31 leden hebben ja gestemd; 

2 leden hebben neen gestemd; 

 

Goedgekeurd met 31 stemmen ja, bij 2 stemmen nee. 

 
 

Nr. 2/5 van de agenda 

 

APB PDA. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020). 

Financieel evenwicht met de toelichting bij de aanpassing van de 

kredieten. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

Door uw raad werd in vergadering van 6 december 2019 het Meerjarenplan 2020-

2025 (boekjaar 2020) van het APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas 

goedgekeurd. 

 

Ondertussen heeft de raad van bestuur van het APB Provinciaal 

Documentatiecentrum Atlas een eerste wijziging hieraan vastgesteld. In dit 

aangepast meerjarenplan worden de financiële consequenties voor de genomen 

beleidskeuzes opgenomen. 
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Het financieel document werd toegevoegd als bijlage van dit besluit en bevat naast 

de strategische nota met een overzicht van de te realiseren beleidsdoelstellingen en 

actieplannen drie onderdelen :  

 

- Aangepast meerjarenplan conform schema’s M1-> M3 

- Aangepaste toelichting meerjarenplan volgens schema’s T1 ->3 en de 

financiële risico’s en assumpties voor de planningsperiode 

- Overzicht met toelichting van de verschuivingen. 

 

De jaarlijkse dotatie, die door het provinciebestuur ten behoeve van het autonoom 

provinciebedrijf dient voorzien te worden om haar missie en activiteiten te 

ontwikkelen verhoogt in het aangepast meerjarenplan met : 

 

- 1.400 EUR voor 2020 

- 1.400 EUR voor 2021 

- 1.400 EUR voor 2022 

- 1.400 EUR voor 2023 

- 1.400 EUR voor 2024 

- 1.400 EUR voor 2025. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 4 juni 2020. 

 

Het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 van het autonoom provinciebedrijf werd 

door de raad van bestuur van het APB vastgesteld op 25 juni 2020. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de artikelen 225 tot 237 van het provinciedecreet; 

 

Gelet op het provincieraadsbesluit van 28 november 2013 houdende goedkeuring 

van de statuten van het autonoom provinciebedrijf Provinciaal 

Documentatiecentrum Atlas; 

 

Gelet op de beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf Provinciaal 

Documentatiecentrum Atlas; 

 

Gelet op het provincieraadsbesluit van 6 december 2019 houdende goedkeuring 

van het initiële meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2020; 

 

Gelet op de vaststelling van het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 en de 

kredieten 2020 door de raad van bestuur van het APB Provinciaal 

Documentatiecentrum Atlas in zitting van 25 juni 2020; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020) van 

het autonoom provinciebedrijf Provinciaal Documentatiecentrum Atlas. 

 

Artikel 2: 
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Goedgekeurd wordt dat het autonoom provinciebedrijf Provinciaal 

Documentatiecentrum Atlas voor de realisatie van de doelstellingen een 

dotatieverhoging van zal ontvangen van : 

 

- 1.400 EUR voor 2020 

- 1.400 EUR voor 2021 

- 1.400 EUR voor 2022 

- 1.400 EUR voor 2023 

- 1.400 EUR voor 2024 

- 1.400 EUR voor 2025. 

 

VOORZITTER.- Geen vragen. Stemming kan starten. Mevrouw Vrancken? Mevrouw 

Jacques? Beiden stemmen ja. 

 

VOORZITTER.- Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

33 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

31 leden hebben ja gestemd; 

2 leden hebben neen gestemd; 

 

Goedgekeurd met 31 stemmen ja, bij 2 stemmen nee. 

 
 

Nr. 2/6 van de agenda 

 

APB GKC. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020). 

Financieel evenwicht met de toelichting bij de aanpassing van de 

kredieten. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Door uw raad werd in vergadering van 6 december 2019 het Meerjarenplan 2020-

2025 (boekjaar 2020) van het APB GKC goedgekeurd. 

 

Ondertussen heeft de raad van bestuur van het APB GKC een eerste wijziging 

hieraan vastgesteld. In dit aangepast meerjarenplan worden de financiële 

consequenties voor de genomen beleidskeuzes opgenomen. 

 

Het financieel document werd toegevoegd als bijlage van dit besluit en bevat naast 

de strategische nota met een overzicht van de te realiseren beleidsdoelstellingen en 

actieplannen drie onderdelen :  

 

- Aangepast meerjarenplan conform schema’s M1-> M3 

- Aangepaste toelichting meerjarenplan volgens schema’s T1 ->3 en de 

financiële risico’s en assumpties voor de planningsperiode 

- Overzicht met toelichting van de verschuivingen. 

 

De jaarlijkse dotatie, die door het provinciebestuur ten behoeve van het autonoom 

provinciebedrijf dient voorzien te worden om haar missie en activiteiten te 

ontwikkelen verhoogt in het aangepast meerjarenplan met : 

 

- 800 EUR voor 2020 

- 800 EUR voor 2021 

- 800 EUR voor 2022 

- 800 EUR voor 2023 
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- 800 EUR voor 2024 

- 800 EUR voor 2025. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 4 juni 2020. 

 

Het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 van het autonoom provinciebedrijf werd 

door de raad van bestuur van het APB vastgesteld op 25 juni 2020. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de artikelen 225 tot 237 van het provinciedecreet; 

 

Gelet op het provincieraadsbesluit van 23 november 2017 houdende goedkeuring 

van de statuten van het autonoom provinciebedrijf GKC; 

 

Gelet op de beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf GKC; 

 

Gelet op het provincieraadsbesluit van 6 december 2019 houdende goedkeuring 

van het initiële meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2020; 

 

Gelet op de vaststelling van het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 en de 

kredieten 2020 door de raad van bestuur van het APB GKC in zitting van 25 juni 

2020; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020) van 

het autonoom provinciebedrijf GKC.  

 

Artikel 2: 

Goedgekeurd wordt dat het autonoom provinciebedrijf GKC voor de realisatie van 

de doelstellingen een dotatieverhoging van zal ontvangen van : 

 

- 800 EUR voor 2020 

- 800 EUR voor 2021 

- 800 EUR voor 2022 

- 800 EUR voor 2023 

- 800 EUR voor 2024 

- 800 EUR voor 2025.  

 

VOORZITTER.- Geen vragen. Stemming kan starten. Mevrouw Vrancken? Mevrouw 

Jacques? Beiden stemmen ja. 

 

VOORZITTER.- Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

34 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

32 leden hebben ja gestemd; 

2 leden hebben neen gestemd; 

 

Goedgekeurd met 32 stemmen ja, bij 2 stemmen nee. 
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VOORZITTER.- Ik stel voor de agendapunten 2/7 en 2/8 met één stemming af te 

handelen. De raad stemt ermee in. 
 

 

Nr. 2/7 van de agenda 

 

Provinciale initiatieven. Opheffing reglement ‘impulssubsidie voor 

innovatieve projecten wonen’. Voorstel reglement ‘Subsidiereglement ter 

ondersteuning van het kwaliteitsvol wonen in de provincie Antwerpen’. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

Op 4 juni 2020 werd aan uw college de nieuwe beleidsnota woonbeleid ‘Kwaliteit is 

onze bouwsteen’  ter goedkeuring voorgelegd. 

 

Ter uitvoering van deze beleidsnota wil dit nieuwe reglement ‘Subsidiereglement ter 

ondersteuning van het kwaliteitsvol wonen in de provincie Antwerpen’ woonactoren 

en lokale besturen in de provincie stimuleren om projecten op te zetten die 

bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van wonen door in te zetten op de 

richtinggevende principes van het provinciaal woonbeleid zoals uitgebreid toegelicht 

in de genoemde beleidsnota woonbeleid: 

 

- duurzaamheid en circulariteit 

- veerkracht en gezondheid 

- mobiliteit en diversiteit 

- beschikbaarheid en betaalbaarheid. 

 

De goedkeuring van een nieuw reglement ‘subsidie kwaliteitsvol wonen’ betekent 

de opheffing van het bestaande reglement ‘impulssubsidie voor innovatieve 

projecten wonen’ van kracht sinds 23 februari 2017, goedgekeurd door de 

provincieraad 23 februari 2017. 

 

Met de goedkeuring van dit nieuw reglement kunnen projecten betoelaagd worden 

die betrekking hebben op het woonbeleid van de Provincie Antwerpen volgens de 

principes zoals omschreven in de beleidsnota woonbeleid. 

 

Het team wonen adviseert de ingediende aanvragen op basis van dit reglement. 

 

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 4 juni 2020. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Goedkeuring wordt gehecht aan de opheffing van het reglement ‘impulssubsidie 

voor innovatieve projecten wonen’ met ingang van 25 juni 2020. 
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Artikel 2: 

Goedkeuring wordt gehecht aan het nieuwe reglement ‘Subsidiereglement ter 

ondersteuning van het kwaliteitsvol wonen in de provincie Antwerpen’ met ingang 

van 25 juni 2020. 

 

Bijlage:  

‘Subsidiereglement ter ondersteuning van het kwaliteitsvol wonen in de provincie 

Antwerpen’ 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

 

Nr. 2/8 van de agenda 

 

Beleidsnota wonen. Kwaliteit is onze bouwsteen. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

Het recht op menswaardig wonen geldt voor elke mens en is in de Belgische 

grondwet opgenomen. Het werd op Vlaams niveau verder ingevuld en uitgewerkt in 

de Vlaamse wooncode.  Iedereen moet kunnen beschikken over een aangepaste 

woning, van goede kwaliteit, in een kwaliteitsvolle woonomgeving, tegen een 

betaalbare prijs én met woonzekerheid. Het recht op wonen is een fundament. 

Kwaliteitsvol wonen is een essentiële bouwsteen van het provinciale woonbeleid. 

Het toekomstige wonen stelt ons voor grote maatschappelijke uitdagingen. Als 

provincie kunnen en willen we een innoverende en verbindende rol opnemen om 

met wel doordachte en gerichte acties oplossingen te bieden voor een aantal van 

deze uitdagingen. 

In wat volgt, geven we een beknopte beschrijving van een aantal belangrijke 

woonuitdagingen. We beschrijven de rol die provincie kan opnemen in het bieden 

van antwoorden voor deze uitdagingen en de visie van waaruit dit gebeurt. 

 

De beleidsnota bestaat uit een aantal onderdelen: 

 

HOOFDSTUK 1 WOONUITDAGINGEN VOOR DE TOEKOMST 
De woonmarkt in Vlaanderen en in onze provincie is in volle transitie. Dit houdt 

verband met maatschappelijke tendensen. De vernieuwingen die we zien op de 

woonmarkt kunnen niet los gezien worden van de economische, ecologische en 

demografische ontwikkelingen en de vermaatschappelijking van de zorg. 

 

HOOFDSTUK 2 WONEN IN CIJFERS 

Dit hoofdstuk biedt een overzicht en eerste bespreking van een aantal cijfers die 

verzameld werden ter ondersteuning van de beleidsvisie Wonen. Het overzicht 

beperkt zich tot publiek beschikbare gegevens. Naast deze tekst is er ook de tabel 

in bijlage, die per thema een overzicht geeft van de hier besproken indicatoren. 

 

HOOFDSTUK 3 DE ROL EN DE VISIE VAN DE PROVINCIE 

We moeten inzetten op woonkwaliteit, zowel van de woning zelf als van de 

woonomgeving. Vlaanderen is uiteindelijk verantwoordelijk voor het garanderen 

van het recht op wonen. Het woonbeleid is echter ook lokaal sterk verankerd. De 

Vlaamse overheid zet in op woningkwaliteit, betaalbaarheid en woonzekerheid. Ze 

rekent op de lokale – en ook intermediaire - besturen om dit beleid mee vorm te 

geven. Want niet alle woonproblemen zijn van lokale aard. De bestuurlijke grenzen 

van de gemeenten vallen immers meestal niet samen met de maatschappelijke 
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grenzen waarbinnen woonproblemen zich afspelen. Zo kan het lokaal woonbeleid 

resulteren in externe effecten op de omliggende gemeenten. Anderzijds overstijgen 

bepaalde aspecten van de woonproblematiek de gemeentegrenzen en 

gemeentelijke schaal. De provincie heeft voldoende schaalgrootte om expertise uit 

te bouwen voor het voeren van een woonbeleid, en ze is in staat om voldoende 

nabij de lokale realiteit te werken. De provincie voert een beleid binnen het kader 

dat Vlaanderen biedt en respecteert daarnaast ook de lokale autonomie. Vanuit 

haar bijzondere positie zal de provincie een ondersteunende en stimulerende rol 

opnemen naar zowel lokale overheden als de verschillende andere actoren op de 

woonmarkt. Zij moet inspelen op noden en problemen die zich bovenlokaal stellen. 

De provincie is een bovenlokale partner die afstemming en samenwerking 

stimuleert tussen lokale besturen en andere actoren, over de grenzen van 

gemeenten en sectoren heen. Ze treedt signalerend op naar andere 

overheidsniveaus. Als kennismakelaar draagt zij kennis, ervaring en 

praktijkvoorbeelden uit en ontsluit zij relevante omgevingsdata. De provincie is 

motor van innovatie en stimuleert vernieuwende praktijken door gerichte stimuli te 

geven, door zelf initiatief te nemen of door organisaties en groepen te begeleiden. 

De provincie voert een geïntegreerd woonbeleid met een sector overschrijdende 

aanpak. 

 

Maar dit dient te gebeuren vanuit een welbepaalde visie op wonen in de toekomst. 

Wonen is een basisrecht. Volgens de Vlaamse Wooncode heeft iedereen recht op 

menswaardig wonen. Iedereen moet kunnen beschikken over ‘een aangepaste 

woning, van goede kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving, tegen een 

betaalbare prijs en met woonzekerheid’. 

Het provinciale woonbeleid treedt aanvullend op bij het Vlaams en het lokaal 

woonbeleid, respecteert deze grenzen, maar tracht actief een bijdrage te leveren 

aan het realiseren van dit recht op menswaardig wonen. Het provinciaal beleid 

moet toekomstgericht en effectief zijn, met bijzondere aandacht voor 

maatschappelijk kwetsbare doelgroepen. 

Vandaar onze definitie van hedendaags woonbeleid: het provinciale woonbeleid 

bevordert het tot stand komen van woningen en woonomgevingen, waar zuinig 

wordt omgesprongen met ruimte en grondstoffen, waar de nodige voorzieningen 

voorhanden zijn en waar inspanningen worden geleverd om het samenleven en de 

gezondheid van bewoners te bevorderen. 

We gaan in ons woonbeleid uit van de volgende richtinggevende principes, 

gebaseerd op het huidige, ondertussen wijdverbreid maatschappelijk discours over 

wonen in de toekomst: 

 

• duurzaamheid en circulariteit 

• veerkracht en gezondheid 

• mobiliteit en diversiteit 

• beschikbaarheid en betaalbaarheid 

 

HOOFDSTUK 4 BELEIDSDOELEN EN ACTIEPLANNEN 

Op basis van de hiervoor aangegeven woonuitdagingen, de rol die de provincie kan 

opnemen in het bieden van antwoorden op deze uitdagingen en de visie die wij 

hierbij hanteren om een focus te bepalen, werden twee beleidsdoelen 

geformuleerd. 

 

BELEIDSDOEL 1 

We streven naar een divers, duurzaam, circulair en kwaliteitsvol woonaanbod 

afgestemd op de veranderende woonbehoeftes. We hebben daarbij aandacht voor 
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de kwaliteit van woonomgeving (op vlak van bereikbaarheid van voorzieningen, 

sociale cohesie en verdichting). 

 

BELEIDSDOEL 2 

We streven naar een vergaande verduurzaming van bouw- en renovatieprocessen 

met extra aandacht voor circulair bouwen en circulair aanbesteden. 

 

Deze twee beleidsdoelstellingen, met bijhorende actieplannen en acties, werden 

reeds door de provincieraad van december goedgekeurd bij de goedkeuring van het 

meerjarenplan. Een aantal van deze acties, met de inhoudelijke klemtonen ervan, 

worden in de beleidsnota nader omschreven. 

 

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 4 juni 2020. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

Goedkeuring wordt gehecht aan de beleidsnota wonen. Kwaliteit is onze bouwsteen. 

 

Bijlage: 

Beleidsnota Wonen. Kwaliteit is onze bouwsteen. 

 

VOORZITTER.- Mijnheer Sohier heeft het woord. 

 

De heer SOHIER.- We gaan dit goedkeuren. Maar zoals ik op de commissie vertelde of 

vroeg aan de gedeputeerde Helsen, willen we de opmerking maken dat het een heel nuttig 

instrument is als analyse. Het geeft heel wat goede, interessante data. En de beleidsnota 

die ervoor gaat zorgen dat er subsidie komt om de woningen klimaat- en energievriendelijk 

te maken, is een goede zaak. Maar het mag niet het effect hebben dat zwakke gezinnen 

vandaag die moeite hebben en tot meer dan een derde van hun inkomen aan huur 

bijvoorbeeld spenderen, dat die dan uit de markt gevallen zullen zijn en niet meer in 

aanmerking komen om een deftige kwaliteitsvolle woning te kunnen betrekken. 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Helsen heeft het woord. 

 

Mevrouw HELSEN, gedeputeerde.- Ja, dank u wel, voorzitter. Ook in de commissie hebben 

we daarover van gedachten gewisseld en heb ik erop gewezen dat wij in het beleid een 

viertal principes hanteren en dat duurzaamheid en circulariteit één van die vier principes 

is, maar ook beschikbaarheid en betaalbaarheid en dat wij dat toch ook wel als voorwaarde 

zien als wij financieel tussenkomen, dat de betaalbaarheid ook gegarandeerd is, zeker ook 

voor de kwetsbare doelgroepen. Dus het zit mee vervat in de beleidsnota, en is één van de 

vier belangrijke principes die we in de volgende jaren ook zullen hanteren als bestuur. 
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VOORZITTER.- Mijnheer Sohier heeft het woord. 

 

De heer SOHIER.- Dan heb ik nog één vraagje. Dus er wordt op toegekeken, maar op welke 

manier ga je erop toekijken? 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Helsen heeft het woord. 

 

Mevrouw HELSEN, gedeputeerde.- Ja, dus daar bekijken wij natuurlijk op welke manier dat 

wij naar de toekomst toe met verschillende partners kunnen samenwerken om realisaties 

op het terrein te zien en te ondersteunen. En daar zullen wij dat als de voorwaarde 

opnemen dat het ook betaalbaar moet zijn en niet enkel en alleen over het verduurzamen 

van bepaald patrimonium. Dus het is eigenlijk als voorwaarde dat dat zal opgenomen 

worden. Want in het reglement zie je dat wij geen investeringssubsidies zullen toekennen, 

maar dat het een subsidie is naar de werking toe van bepaalde partners die het beleid 

meer willen ondersteunen. En daar zal dat mee opgenomen worden als een voorwaarde 

waardoor dat het gegarandeerd is. 

 

VOORZITTER.- Goed, dank u wel. Als er geen vragen meer zijn, kunnen we overgaan tot de 

stemming van punt 2/7 en 2/8. De stemming kan starten. Mevrouw Vrancken. Mevrouw 

Jacques. Beiden stemmen ja. 

 

VOORZITTER.- Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

34 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

34 leden hebben ja gestemd; 

 

De agendapunten 2/7 en 2/8 worden samen ter stemming voorgelegd. Ze worden 

goedgekeurd met 34 stemmen ja. 

 

 
Nr. 2/9 van de agenda 

 

Toewijzen krediet aan subsidiereglement inclusieve economie. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

In het budget 2020 werd onder ARK nummer 64902000 (niet-nominatieve subsidie) 

Ramingsnummer MJP000415 een krediet van 530.000 EUR ingeschreven. 

 

De deputatie heeft beslist volgende toewijzing van het krediet onder ARK nummer 

64902000 (niet-nominatieve subsidie) Ramingsnummer MJP000415 aan uw raad 

ter goedkeuring voor te leggen: 

 

Dit krediet wordt aangewend als volgt: 

 

ARK nummer 64902000: A. DEIS  Economisch weerbaar maken van sociale 

economie en arbeidszorgorganisaties. 

 

 Subsidiëring van projecten in de sociale economie (R)  530.000 EUR 
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Voor het reglement projectsubsidie inclusieve economie goedgekeurd in uw raad op 

28 mei 2020. 

 

Met het reglement projectsubsidie inclusieve economie zet de provincie mee zijn 

schouders onder de tewerkstelling van personen in de onbetaalde arbeid 

(arbeidszorg / arbeidsmatige activiteiten), betaalde arbeid met begeleiding (sociale 

economie) en de tewerkstelling van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

in de reguliere economie. We zetten in op het ontwikkelen van 

ondersteuningsnetwerken voor doelgroepmedewerkers en het ontwikkelen van 

hybride leeromgevingen waarin doelgroepmedewerkers ook ondersteund worden in 

het levenslang leren zodat ze sterker in het leven staan. 

 

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie op 4 juni 2020. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de interne verdeling van het krediet in het uitgavebudget BBC onder ARK 

nummer 64902000 (niet-nominatieve subsidie) Ramingsnummer MJP000415; 

 

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 toewijzing van het krediet ingeschreven in het 

uitgavebudget BBC onder ARK nummer 64902000 (niet-nominatieve subsidie) 

Ramingsnummer MJP000415 “Subsidiëring van projecten in de sociale economie 

(R )” goed ten bedrage van 530.000 EUR. 

 

Dit krediet wordt aangewend als volgt: 

 

 Reglement projectsubsidies inclusieve economie 530.000 EUR.  

 

VOORZITTER.- Geen vragen. Stemming kan starten. Mevrouw Vrancken? Mevrouw 

Jacques? Beiden stemmen ja. 

 

VOORZITTER.- Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

33 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

31 leden hebben ja gestemd; 

2 leden hebben zich onthouden. 

 

Goedgekeurd met 31 stemmen ja, bij 2 onthoudingen. 
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3. Vrije Tijd, Leefmilieu en Personeel 

 

Nr. 3/1 van de agenda 

 

APB De Schorre. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020). 

Financieel evenwicht met de toelichting bij de aanpassing van de 

kredieten. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

Door uw raad werd in vergadering van 6 december 2019 het Meerjarenplan 2020-

2025 (boekjaar 2020) van het APB De Schorre goedgekeurd. 

 

Ondertussen heeft de raad van bestuur van het APB De Schorre een eerste 

wijziging hieraan vastgesteld. In dit aangepast meerjarenplan worden de financiële 

consequenties voor de genomen beleidskeuzes opgenomen. 

 

Het financieel document werd toegevoegd als bijlage van dit besluit en bevat naast 

de strategische nota met een overzicht van de te realiseren beleidsdoelstellingen en 

actieplannen drie onderdelen :  

- Aangepast meerjarenplan conform schema’s M1-> M3 

- Aangepaste toelichting meerjarenplan volgens schema’s T1 ->3 en de 

financiële risico’s en assumpties voor de planningsperiode 

- Overzicht met toelichting van de verschuivingen. 

 

De jaarlijkse dotatie, die door het provinciebestuur ten behoeve van het autonoom 

provinciebedrijf dient voorzien te worden om haar missie en activiteiten te 

ontwikkelen, verhoogt in het aangepast meerjarenplan met : 

- 5.200 EUR voor 2020 

- 5.200 EUR voor 2021 

- 5.200 EUR voor 2022 

- 5.200 EUR voor 2023 

- 5.200 EUR voor 2024 

- 5.200 EUR voor 2025 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 4 juni 2020. 

 

Het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 van het autonoom provinciebedrijf werd 

door de raad van bestuur van het APB vastgesteld op 1.922.428 EUR.  

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de artikelen 225 tot 237 van het provinciedecreet; 

 

Gelet op het provincieraadsbesluit van 27 september 2018 houdende goedkeuring 

van de statuten van het autonoom provinciebedrijf De Schorre; 

 

Gelet op de beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf De Schorre; 

 

Gelet op het provincieraadsbesluit van 6 december 2019 houdende goedkeuring 

van het initiële meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2020; 
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Gelet op de vaststelling van het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 en de 

kredieten 2020 door de raad van bestuur van het APB De Schorre in zitting van 

25 juni 2020; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020) van 

het autonoom provinciebedrijf De Schorre.  

 

Artikel 2: 

Goedgekeurd wordt dat het autonoom provinciebedrijf De Schorre voor de realisatie 

van de doelstellingen een dotatieverhoging van zal ontvangen van : 

- 5.200 EUR voor 2020 

- 5.200 EUR voor 2021 

- 5.200 EUR voor 2022 

- 5.200 EUR voor 2023 

- 5.200 EUR voor 2024 

- 5.200 EUR voor 2025 

 

VOORZITTER.-  Geen vragen. Stemming kan starten. Mevrouw Vrancken? Mevrouw 

Jacques? Beiden stemmen ja. 

 

VOORZITTER.- Oké, dank u wel. Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de 

stemming. 

32 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

30 leden hebben ja gestemd; 

2 leden hebben neen gestemd; 

 

Goedgekeurd met 30 stemmen ja, bij 2 stemmen nee.  
 

 

Nr. 3/2 van de agenda 

 

APB Toerisme Provincie Antwerpen. Jaarrapport 2019 en jaarrekening 

2019. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

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

APB zich jaarlijks moet uitspreken over de vaststelling van de jaarrekening. De 

provincieraad neemt kennis van de jaarrekening en brengt advies uit op basis van 

onder meer het verslag van de revisor. Het revisorenverslag geeft aan of de 

jaarrekening juist en volledig is en een waar en getrouw beeld geeft van de 

financiële toestand van het APB. Het advies van uw raad wordt, samen met de 

jaarrekening, overgemaakt aan de Vlaamse Regering die binnen een termijn van 

honderdvijftig dagen een besluit neemt over de goedkeuring van de jaarrekening. 

Indien er binnen deze termijn geen besluit is genomen door de Vlaamse Regering 

wordt ze geacht de jaarrekening goed te keuren. 
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Daarnaast werd in de beheersovereenkomst tussen de provincie Antwerpen en het 

APB onder artikel 8 opgenomen dat het APB een jaarrapport moet voorleggen. Het 

jaarrapport is een rapporteringdocument waarin verantwoording wordt afgelegd 

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

minimaal een kwalitatief hoofdstuk, een kwantitatief hoofdstuk met de 

realisatiegraad van de indicatoren, een financieel hoofdstuk en een 

personeelshoofdstuk.  

 

Het jaarrapport 2019 en het BBC-rapport met de jaarrekening 2019 zijn digitaal 

toegevoegd en werden door de raad van bestuur goedgekeurd in vergadering van 

06/05/2020. 

 

De jaarrekening 2019 sluit af met een balanstotaal van 1.041.575,90 EUR en een 

te verwerken resultaat van -419.393,99 EUR. Het resultaat op kasbasis bedroeg -

295.533,41 EUR. 

 

De raad van bestuur zal dit resultaat als volgt bestemmen: 419.393,99 EUR te 

verrekenen met het gecumuleerde resultaat van de vorige boekjaren. 

 

De verklaring van de bedrijfsrevisor met betrekking tot deze jaarrekening is 

afgelegd zonder voorbehoud. Het volledige verslag van de bedrijfsrevisor is 

toegevoegd aan het jaarrapport.  

 

Op grond van dit verslag en het besluit van de raad van bestuur over de 

goedkeuring van de jaarrekening 2019 stelt de deputatie aan uw raad voor een 

gunstig advies uit te brengen over deze jaarrekening. 

 

Als digitale bijlage is tevens de doelstellingenrealisatienota van het APB Toerisme 

Provincie Antwerpen toegevoegd waarin de beleidseffecten worden weergegeven. 

 

Daarnaast werden het geïllustreerd jaarverslag en de afschrijvingstabel digitaal 

toegevoegd als onderdeel van het jaarrapport. 

 

Dit verslag is goedgekeurd in deputatiezitting van 4 juni 2020. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 236bis van het provinciedecreet; 

 

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

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

centra voor maatschappelijk welzijn; 

 

Gelet op de goedkeuring van het jaarrapport en de jaarrekening 2019 door de raad 

van bestuur van het APB Toerisme Provincie Antwerpen in vergadering van 

06/05/2020; 

 

Gelet op artikel 8 van de beheersovereenkomst tussen de provincie Antwerpen en 

het APB; 

 

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

betreffende de jaarrekening; 

 

Op voorstel van de deputatie, 



VERGADERING VAN 25 JUNI 2020 

 63 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Kennis wordt genomen van het jaarrapport 2019 van het autonoom provinciebedrijf 

Toerisme Provincie Antwerpen. 

 

Artikel 2: 

Kennis wordt genomen van de jaarrekening 2019 van het APB Toerisme Provincie 

Antwerpen. Gunstig advies wordt uitgebracht over deze jaarrekening en voor 

goedkeuring overgemaakt aan de Vlaamse Regering. 

 

Artikel 3: 

Kennis wordt genomen van de doelstellingenrealisatienota van het APB Toerisme 

Provincie Antwerpen. 

 

Artikel 4: 

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

als volgt te bestemmen: het resultaat van -419.393,99 EUR te verrekenen met het 

gecumuleerde resultaat van de vorige boekjaren. 

 

Bijlagen: 

Bijlage 1: 1_APB_TPA_jaarrapport 2019 

Bijlage 2: 2_ APB_TPA_doelstellingenrealisatienota_2019 

Bijlage 3: 3_APB_TPA_jaarrekening_resultaten_2019_BBC rapport 

Bijlage 4: 3_APB_TPA_jaarrekening_Balans_2019_BBC rapport 

Bijlage 5: 4_APB_TPA_afschrijvingstabel_2019 

Bijlage 6: 5_APB_TPA_verslag bedrijfsrevisor_JR 2019 

Bijlage 7: 7_APB_TPA_geïllustreerd jaarverslag met cijfermateriaal  

 

VOORZITTER.- Geen vragen. Stemming kan starten. Mevrouw Vrancken? Mevrouw 

Jacques? Beiden stemmen ja 

 

VOORZITTER.- Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

34 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

32 leden hebben ja gestemd; 

2 leden hebben zich onthouden; 

 

Goedgekeurd met 32 stemmen ja, bij 2 onthoudingen. 
 

 

Nr. 3/3 van de agenda 

 

APB Toerisme Provincie Antwerpen. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 

(boekjaar 2020). Financieel evenwicht met de toelichting bij de aanpassing 

van de kredieten. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

Door uw raad werd in vergadering van 6 december 2019 het Meerjarenplan 2020-

2025 (boekjaar 2020) van het APB Toerisme Provincie Antwerpen goedgekeurd. 
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Ondertussen heeft de raad van bestuur van het APB Toerisme Provincie Antwerpen 

een eerste wijziging hieraan vastgesteld. In dit aangepast meerjarenplan worden de 

financiële consequenties voor de genomen beleidskeuzes opgenomen. 

 

Het financieel document werd toegevoegd als bijlage van dit besluit en bevat naast 

de strategische nota met een overzicht van de te realiseren beleidsdoelstellingen en 

actieplannen drie onderdelen :  

- Aangepast meerjarenplan conform schema’s M1-> M3 

- Aangepaste toelichting meerjarenplan volgens schema’s T1 ->3 en de 

financiële risico’s en assumpties voor de planningsperiode 

- Overzicht met toelichting van de verschuivingen 

 

De jaarlijkse dotatie, die door het provinciebestuur ten behoeve van het autonoom 

provinciebedrijf dient voorzien te worden om haar missie en activiteiten te 

ontwikkelen verhoogt in het aangepast meerjarenplan met : 

- 52.400 EUR voor 2020 

- 102.400 EUR voor 2021 

- 202.400 EUR voor 2022 

- 202.400 EUR voor 2023 

- 202.400 EUR voor 2024 

- 202.400 EUR voor 2025 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 4 juni 2020. 

 

Het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 van het autonoom provinciebedrijf werd 

door de raad van bestuur van het APB vastgesteld op 24 juni 2020.  

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de artikelen 225 tot 237 van het provinciedecreet; 

 

Gelet op het provincieraadsbesluit van 26 november 2015 houdende goedkeuring 

van de statuten van het autonoom provinciebedrijf Toerisme Provincie Antwerpen; 

 

Gelet op de beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf Toerisme 

Provincie Antwerpen; 

 

Gelet op het provincieraadsbesluit van 6 december 2019 houdende goedkeuring 

van het initiële meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2020; 

 

Gelet op de vaststelling van het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 en de 

kredieten 2020 door de raad van bestuur van het APB Toerisme Provincie 

Antwerpen in zitting van 24/06/2020; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020) van 

het autonoom provinciebedrijf Toerisme Provincie Antwerpen.  

 

Artikel 2: 
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Goedgekeurd wordt dat het autonoom provinciebedrijf Toerisme Provincie 

Antwerpen voor de realisatie van de doelstellingen een dotatieverhoging van zal 

ontvangen van : 

- 52.400 EUR voor 2020 

- 102.400 EUR voor 2021 

- 202.400 EUR voor 2022 

- 202.400 EUR voor 2023 

- 202.400 EUR voor 2024 

- 202.400 EUR voor 2025 

 

VOORZITTER.- Geen vragen. Stemming kan starten. Mevrouw Vrancken? Mevrouw  

Jacques? Beiden stemmen ja. 

 

VOORZITTER.-  Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

33 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

31 leden hebben ja gestemd; 

2 leden hebben neen gestemd; 

 

Goedgekeurd met 31 stemmen ja, bij 2 stemmen nee.  
 

 

Nr. 3/4 van de agenda 

 

APB Zilvermeer. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020). 

Financieel evenwicht met de toelichting bij de aanpassing van de 

kredieten. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

Door uw raad werd in vergadering van 6 december 2019 het Meerjarenplan 2020-

2025 (boekjaar 2020) van het APB Zilvermeer goedgekeurd. 

 

Ondertussen heeft de raad van bestuur van het APB Zilvermeer een eerste wijziging 

hieraan vastgesteld. In dit aangepast meerjarenplan worden de financiële 

consequenties voor de genomen beleidskeuzes opgenomen. 

 

Het financieel document werd toegevoegd als bijlage van dit besluit en bevat naast 

de strategische nota met een overzicht van de te realiseren beleidsdoelstellingen en 

actieplannen drie onderdelen :  

- Aangepast meerjarenplan conform schema’s M1-> M3 

- Aangepaste toelichting meerjarenplan volgens schema’s T1 ->3 en de 

financiële risico’s en assumpties voor de planningsperiode 

- Overzicht met toelichting van de verschuivingen. 

 

De jaarlijkse dotatie, die door het provinciebestuur ten behoeve van het autonoom 

provinciebedrijf dient voorzien te worden om haar missie en activiteiten te 

ontwikkelen, verhoogt in het aangepast meerjarenplan met : 

- 14.700 EUR voor 2020 

- 14.700 EUR voor 2021 

- 14.700 EUR voor 2022 

- 14.700 EUR voor 2023 

- 14.700 EUR voor 2024 

- 14.700 EUR voor 2025 
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Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 4 juni 2020. 

 

Het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 van het autonoom provinciebedrijf werd 

door de raad van bestuur van het APB vastgesteld op 25 juni 2020.  

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de artikelen 225 tot 237 van het provinciedecreet; 

 

Gelet op het provincieraadsbesluit van 27 september 2018 houdende goedkeuring 

van de statuten van het autonoom provinciebedrijf Zilvermeer; 

 

Gelet op de beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf Zilvermeer; 

 

Gelet op het provincieraadsbesluit van 6 december 2019 houdende goedkeuring 

van het initiële meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2020; 

 

Gelet op de vaststelling van het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 en de 

kredieten 2020 door de raad van bestuur van het APB Zilvermeer in zitting van 

25 juni 2020; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020) van 

het autonoom provinciebedrijf Zilvermeer.  

 

Artikel 2: 

Goedgekeurd wordt dat het autonoom provinciebedrijf Zilvermeer voor de realisatie 

van de doelstellingen een dotatieverhoging van zal ontvangen van : 

- 14.700 EUR voor 2020 

- 14.700 EUR voor 2021 

- 14.700 EUR voor 2022 

- 14.700 EUR voor 2023 

- 14.700 EUR voor 2024 

- 14.700 EUR voor 2025 

 

VOORZITTER.- Geen vragen. Stemming kan starten. Mevrouw Vrancken? Mevrouw  

Jacques? Beiden stemmen ja. 

 

VOORZITTER.- Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

34 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

32 leden hebben ja gestemd; 

2 leden hebben neen gestemd; 

 

Goedgekeurd met 32 stemmen ja, bij 2 stemmen nee. 
 

 

Nr. 3/5 van de agenda 
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EVAP Arboretum Kalmthout vzw. Jaarrapport en jaarrekening 2019. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

Met het EVAP Arboretum Kalmthout vzw werd een samenwerkingsovereenkomst 

afgesloten waarin onder artikel 9 werd vastgelegd dat het EVAP een jaarrapport 

moet voorleggen aan de provincieraad.  

 

Het jaarrapport is een rapporteringdocument waarin verantwoording wordt afgelegd 

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

minimaal een kwalitatief hoofdstuk, een kwantitatief hoofdstuk met de 

realisatiegraad van de indicatoren, een financieel hoofdstuk en een 

personeelshoofdstuk.  

 

Het jaarrapport, het BBC-rapport en de klassieke balans en resultatenrekening zijn 

digitaal toegevoegd en werden door de algemene vergadering goedgekeurd in 

vergadering van 26 mei 2020. 

 

De jaarrekening 2019 sluit af met een balanstotaal van 1.093.805 EUR en een te 

verwerken resultaat van 20.011 EUR.  

 

De algemene vergadering zal dit resultaat als volgt bestemmen: 20.011 EUR te 

verrekenen met het gecumuleerde resultaat van de vorige boekjaren. 

 

De verklaring van de bedrijfsrevisor  en de commissarissen met betrekking tot deze 

jaarrekening is afgelegd zonder voorbehoud. Het volledige verslag van de 

bedrijfsrevisor is toegevoegd aan het jaarrapport. 

 

In zitting van heden wordt tevens de ‘eindrapportering budget 2019’ van de 

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

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

beleidsacties wordt weergegeven. 

 

Daarnaast werden het geïllustreerd jaarverslag, het detail van de roerende 

investeringen en het rapport van het milieumanagementsysteem (MMS) digitaal 

toegevoegd als onderdeel van het jaarrapport. 

 

Dit verslag is goedgekeurd in deputatiezitting van 4 juni 2020. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 9 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie 

Antwerpen en het EVAP Arboretum Kalmthout.vzw; 

 

Gelet op de goedkeuring van het jaarrapport en de jaarrekening 2019 door de 

algemene vergadering van het EVAP Arboretum Kalmthout vzw in vergadering van 

26 mei 2020; 

 

Gelet op het verslag van de revisor en de commissarissen en hun verklaring zonder 

voorbehoud betreffende de jaarrekening; 

 

Op voorstel van de deputatie, 
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BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt het jaarrapport en de jaarrekening 2019 van het EVAP 

Arboretum Kalmthout vzw 

 

Artikel 2: 

Kennis wordt genomen van het deelrapport EVAP Arboretum Kalmthout vzw van de 

‘eindrapportering budget 2019’. 

 

Artikel 3: 

Kennis wordt genomen van de beslissing van de algemene vergadering om het 

resultaat als volgt te bestemmen: het resultaat van 20.011 EUR te verrekenen met 

het gecumuleerde resultaat van de vorige boekjaren. 

 

Bijlagen: 

Bijlage 1: 1_EVAP_AK_jaarrapport 2019 

Bijlage 2: 2_EVAP_AK_doelstellingenrealisatienota_2019 

Bijlage 3: 3_EVAP_AK_jaarrekening 2019 _BBC rapport 

Bijlage 4: 3.2_EVAP_AK_Balans_2019 

Bijlage 5: 4_EVAP_AK_afschrijvingstabel_2019 

Bijlage 6: 5_EVAP_AK_verslag bedrijfsrevisor_2020 

Bijlage 7: 6_EVAP_AK_beoordeling_MMS_2019 

Bijlage 8: 7.1_EVAP_AK_Organogram_2019 

Bijlage 9: 7.2_EVAP_AK_Personeelsinvulling_2019 

 

VOORZITTER.- Geen vragen. Stemming kan starten. Mevrouw Vrancken? Mevrouw  

Jacques? Beiden stemmen ja. 

 

VOORZITTER.- Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

34 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

32 leden hebben ja gestemd; 

2 leden hebben zich onthouden. 

 

Goedgekeurd met 32 stemmen ja, bij 2 onthoudingen. 
 

 

Nr. 3/6 van de agenda 

 

EVAP Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker vzw. Jaarrapport 

2019 en jaarrekening 2019. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Met het EVAP Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker vzw werd een 

samenwerkingsovereenkomst afgesloten waarin onder artikel 8 werd vastgelegd dat 

het EVAP een jaarrapport moet voorleggen aan de provincieraad.  

 

Het jaarrapport is een rapporteringdocument waarin verantwoording wordt afgelegd 

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

minimaal een kwalitatief hoofdstuk, een kwantitatief hoofdstuk met de 

realisatiegraad van de indicatoren, een financieel hoofdstuk en een 

personeelshoofdstuk.  

 



VERGADERING VAN 25 JUNI 2020 

 69 

Het jaarrapport, het BBC-rapport en de klassieke balans en resultatenrekening zijn 

digitaal toegevoegd en werden door de algemene vergadering goedgekeurd in 

vergadering van 26/05/2020. 

 

De jaarrekening 2019 sluit af met een balanstotaal van 1.111.715,27 EUR en een 

te verwerken resultaat van - 97.245,57 EUR.  

 

De algemene vergadering zal dit resultaat als volgt bestemmen: -97.245,57 EUR te 

verrekenen met het gecumuleerde resultaat van de vorige boekjaren.  

 

De verklaring van de bedrijfsrevisor en de commissarissen met betrekking tot deze 

jaarrekening is afgelegd zonder voorbehoud. Het volledige verslag van de 

bedrijfsrevisor is toegevoegd aan het jaarrapport.  

 

Als digitale bijlage is tevens de doelstellingenrealisatienota van het EVAP Provinciaal 

Sport- en Recreatiecentrum De Nekker vzw toegevoegd waarin de beleidseffecten 

worden weergegeven. 

 

Daarnaast werden het geïllustreerd jaarverslag, het detail van de roerende 

investeringen en het rapport van het milieumanagementsysteem (MMS) digitaal 

toegevoegd als onderdeel van het jaarrapport. 

 

Dit verslag is goedgekeurd in deputatiezitting van 4 juni 2020. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 

Gelet op artikel 8 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie 

Antwerpen en het EVAP Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker vzw; 

 

Gelet op de goedkeuring van het jaarrapport 2019 en de jaarrekening 2019 door de 

algemene vergadering van het EVAP Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De 

Nekker  vzw in vergadering van 26 mei 2020; 

 

Gelet op het verslag van de revisor en de commissarissen en hun verklaring zonder 

voorbehoud betreffende de jaarrekening; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt het jaarrapport 2019 van het EVAP Provinciaal Sport- en 

Recreatiecentrum De Nekker vzw. 

 

Artikel 2: 

Goedgekeurd wordt het jaarrapport 2019 van het EVAP Provinciaal Sport- en 

Recreatiecentrum De Nekker vzw. 

 

Artikel 3: 

Kennis wordt genomen van de beslissing van de algemene vergadering om het 

resultaat als volgt te bestemmen: het resultaat van -97.245,57 EUR te verrekenen 

met het gecumuleerde resultaat van de vorige boekjaren. 

 

Bijlagen: 
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Bijlage 1: 1_EVAP_PSRC DE NEKKER_jaarrapport 2019 

Bijlage 2: 2_ EVAP_PSRC DE NEKKER_doelstellingenrealisatienota_2019 

Bijlage 3: 3_EVAP_PSRC DE NEKKER_Jaarrekening 2019_BBC_rapport 

Bijlage 4: 4_EVAP_PSRC DE NEKKER_afschrijvingstabel_2019 

Bijlage 5: 5_EVAP_PSRC DE NEKKER_verslag bedrijfsrevisor_2020 

Bijlage 6: 6_EVAP_PSRC DE NEKKER_beoordeling_MMS_2019  

 

VOORZITTER.- Geen vragen. Stemming kan starten. Mevrouw Vrancken? Mevrouw  

Jacques? Beiden stemmen ja. 

 

VOORZITTER.- Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

34 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

32 leden hebben ja gestemd; 

2 leden hebben zich onthouden. 

 

Goedgekeurd met 32 stemmen ja, bij 2 onthoudingen. 
 

 

Nr. 3/7 van de agenda 

 

Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing van artikel 43, §2, 11° van 

het provinciedecreet. Ontwerp-sanering Hanswijkbeek 2.04 Mechelen. 

Verrekening 3. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

Uw raad keurde op 27 september 2007 het bestek DWPR-2012-0033-ON01-

OVHO01 en de wijze van gunnen goed voor de ontwerpopdracht van de sanering 

van de Hanswijkbeek (2.04) te Mechelen. 

 

In zitting van 6 december 2007 werd deze opdracht door de deputatie gegund aan 

Arcadis Belgium nv uit Brussel voor een bedrag van 100 520,75 EUR, btw 

inbegrepen. 

 

Omwille van meerwerken door enerzijds de opsplitsing van het project in twee 

fasen en anderzijds de opmaak van een digitale omgevingsvergunningsaanvraag 

werd een verrekening opgemaakt voor een bedrag van 53 308,97 EUR, btw 

inbegrepen. Het betreft verrekening nr.3. 

 

Verantwoording 

Het ontwerp voorzag een sanering van de Hanswijkbeek op verschillende locaties. 

Enerzijds diende de sifon onder het kanaal Mechelen-Leuven te worden vernieuwd 

en anderzijds diende de waterloop ter hoogte van een lange overbouwde inbuizing 

verlegd te worden. Beide ontwerpopdrachten hadden een zeer moeilijk verloop. 

Ondertussen is de voorbereiding voor de nieuwe sifon ver genoeg gevorderd om de 

uitvoering voor te bereiden. Deze werken zijn dringend omdat de bestaande sifon 

onder het kanaal in slechte staat is. Omdat de grondverwerving voor de verlegging 

nog niet rond is, is een opsplitsing in 2 aparte fasen noodzakelijk, wat bijkomende 

kosten met zich meebrengt.  

Verder is ondertussen de wetgeving op de ruimtelijke ordening sterk gewijzigd 

waardoor op heden een omgevingsvergunning digitaal ingediend dient te worden. 

Dit vereist de opmaak van een grote reeks plannen en bijlagen die oorspronkelijk 

niet voorzien waren in de studieopdracht. 
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Arcadis heeft een offerte ingediend voor de meerwerken die volgen uit de opmaak 

van de omgevingsvergunning voor de verlegging van de Hanswijkbeek en de 

opsplitsing van het ontwerp. 

 

Voor deze verrekening zal er een extra uitvoeringstermijn toegekend worden van 

120 kalenderdagen. 

 

Omdat de uitgave door de verrekening meer dan 10% bedraagt van 
het gunningsbedrag, moet deze aan de provincieraad voorgelegd 

worden. 
 

Aan uw raad wordt voorgesteld goedkeuring te hechten aan 

verrekening 3 voor een bedrag van 53 308,97 EUR, btw inbegrepen. 
 

Krediet werd voorzien op 22610000/01/0319/DIW, MJP000221, volgnummer 

meerjarige bestelling 2020009583. 

 

Jaar Huidig bedrag Huidig saldo Krediet beschikbaar 

Totaal incl. 

wijzigingen in 

aanvraag 

2020 53.308,97 53.308,97 637.099,70 4.324.887,55 

2021 0,00 0,00 1.602.415,24 3.500.000,00 

2022 0,00 0,00 3.458.193,08 3.500.000,00 

2023 0,00 0,00 3.487.156,42 3.500.000,00 

2024 0,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 

2025 0,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 

totaal 53.308,97 53.308,97 16.184.864,44 21.824.887,55 

 

 

De documenten zijn bijgevoegd in sindala. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 4 juni 2020. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 43 §2 11° van het provinciedecreet; 

 

Gelet op het in de vergadering van 27 september 2007 goedgekeurde bestek voor 

Ontwerp-sanering Hanswijkbeek 2.04 Mechelen; 

 

Gelet op het krediet ingeschreven op 22610000/01/0319/DIW, MJP000221, 

volgnummer meerjarige bestelling 2020009583; 
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Overwegende dat deze verrekening noodzakelijk is om deze opdracht te kunnen 

realiseren en dat ze ten laste is van de provincie Antwerpen; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Goedgekeurd wordt verrekening 3, voor de ontwerpopdracht van de sanering van 

de Hanswijkbeek (2.04) te Mechelen, opgedragen aan Arcadis Belgium nv uit 

Brussel voor een bedrag van 53 308,97 EUR, btw inbegrepen. 

 

Krediet werd voorzien op 22610000/01/0319/DIW, MJP000221, volgnummer 

meerjarige bestelling 2020009583. 

 

VOORZITTER.- Geen vragen. Stemming kan starten. Mevrouw Vrancken? Mevrouw 

Jacques? Beiden stemmen ja. 

 

VOORZITTER.- Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

34 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

34 leden hebben ja gestemd; 

 

Goedgekeurd met 34 stemmen ja. 
 

 

Nr. 3/8 van de agenda 

 

Budget 2020. Machtigingskrediet 0390/64902000. Toegestane subsidies. 

Subsidies voor Leefmilieuprojecten. Aanwending krediet. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

In het budget 2020 werd onder Budgetsleutel 0390/64902000 (MJP000228) - 

'Subsidie voor leefmilieuprojecten' een krediet van 726.814 EUR uitgetrokken. 

 

De verdeling van dit krediet dient ter goedkeuring worden voorgelegd aan de 

provincieraad. Na goedkeuring door uw raad zullen de afzonderlijke projecten aan 

de deputatie worden voorgelegd voor wat betreft de toekenning en betaling van de 

subsidie. 

 

Met dit verslag wordt een derde reeks projecten voor een bedrag van 190.000 EUR 

voor het werkjaar 2020 ter goedkeuring voorgelegd.  
 

Voor deze projecten zal een voorschot van 50% in 2020 uitbetaald worden, en 

wordt het saldo uitbetaald na rapportage (uiterlijk 31 augustus 2021). 

 

1. Project ‘Landschapsbeelden biodiversiteit: inzet op natuur en landschap 

2020-2021’ 

39.600 EUR aan Regionaal Landschap De Voorkempen 

Met dit project draagt het Regionaal Landschap De Voorkempen via vier 

deelprojecten bij tot de realisatie van functionele ecologische netwerken en 

kwaliteitsvolle, beleefbare landschappen. In de gemeenten Essen, Brasschaat en 

Ranst zet het Regionaal Landschap de toolbox “van tuin tot erf naar landschap” in 
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om landbouwerven in te richten volgens karakteristieken die passen binnen de 

landschapsbeelden waarin ze zich bevinden. Verspreid over minstens 6 erven 

worden 2 fruitboomgaarden, houtkanten, bomenrijen, hagen, solitaire bomen, 

knotbomen en poelen aangelegd. In Kalmthout worden dreven en poelen hersteld 

op een eigendom gelegen in de Speciale Beschermingszone Kalmthoutse Heide om 

zo de habitats van o.a. Zwarte specht en Heikikker te versterken. Daarnaast 

worden in Ranst bloemrijke bermen aangelegd en hagen en bomen aangeplant 

langs het Safipad, een voormalige spoorweg die Lier met het Fort van Oelegem 

verbindt. Tot slot werkt het RL aan habitatherstel en flankerende maatregelen voor 

zwaluwen (huis-, boeren- en gierzwaluwen) in het gebied rondom de Antwerpse 

haven om de realisatie van het soortbeschermingsprogramma Antwerpse haven te 

versterken.  

 
2. Project ‘Landschappen verbinden’ 

30.800 EUR aan Regionaal Landschap Rivierenland 

Het Regionaal Landschap Rivierenland stimuleert in dit project de uitvoering van 

verschillende acties die bijdragen tot de realisatie van kwalitatieve, beleefbare 

landschappen en functionele ecologische netwerken in de provincie Antwerpen. Zo 

zullen 200 knotbomen beheerd worden en zal het KLE-netwerk in het 

werkingsgebied op minimaal 20 locaties versterkt worden d.m.v. de aanplant van 

minstens 3 km hagen, heggen en houtkanten, alsook een 100-tal bomen (solitair, 

in boomgaard of in rij- en dreefverband). RLRL voorziet ook de aanleg van 10 

nieuwe poelen die stapstenen kunnen vormen tussen de beekvalleien in het 

werkingsgebied en die een geschikt leefgebied kunnen zijn voor o.a. tal van 

amfibieën en insecten. Drie van deze poelen kunnen kansen bieden om 

leefgebieden van de kamsalamander te verbinden. In de vallei van de Itterbeek zet 

het RL in op het creëren van functionele ecologische netwerken door er proactief op 

zoek te gaan naar missing links in het KLE-netwerk en achterstallig onderhoud van 

waardevol, houtig erfgoed aan te pakken. Ook langsheen een zevental trage wegen 

in Hemiksem, Schelle, Rumst, Duffel, Berlaar en Nijlen worden KLE’s aangeplant. 

Trage wegen vormen namelijk niet alleen belangrijke verbindingen voor mensen 

maar kunnen ook ingezet worden als corridors voor fauna en flora in een 

verstedelijkt landschap. Tot slot zet RLRL in op het versterken van het leefgebied 

van de patrijs in de regio Heist-op-den-Berg, Nijlen, Berlaar, Lier door gericht 

struweelbosjes aan te planten op resthoeken en perceelgrenzen in landbouwgebied 

waar de patrijs nog recent aanwezig was. 
 

3. Project ‘Herstel publieke boomgaard (Zwijndrecht)’ 

10.000 EUR aan Regionaal Landschap Schelde-Durme 

Dit projectvoorstel omhelst het herstel van een historische boomgaard in het 

centrum van Zwijndrecht. Deze historische boomgaard is volledig toegankelijk voor 

het publiek en is uniek door zijn ligging. Hij maakt deel uit van een groot open 

ruimtegebied, gelegen in de kern van Zwijndrecht. Het open gebied bestaat, 

behalve uit de boomgaard, uit een open landbouwperceel dat mogelijk bebost 

wordt, een Vredespark, een begraafplaats, een open perceel waar plannen zijn voor 

de realisatie van een natuurbegraafplaats, een geboortebos, een KSA-terrein en 

een landbouwzone. Met dit project streeft RLSD naar het herstel en het verhogen 

van de landschappelijke, ecologische, historische en recreatieve waarde van de 

boomgaard. Dit wordt een eerste belangrijke stap in het creëren van een gedragen, 

geïntegreerde publieke zone. Daarna zal, in een vervolgtraject gedragen door VLM, 

de gemeente Zwijndrecht, RLSD en andere partners, een geïntegreerd 

landschapsbeheerplan opgemaakt worden. Met dit project draagt het RL bij tot de 

functionele groeninfrastructuur en het creëren van kwalitatieve, beleefbare 

landschappen. 
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4. Project ‘Verbindende landschappen’ 

39.600 EUR aan Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete 

Met dit projectvoorstel wil Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete via 5 

deelprojecten werken aan functionele groene verbindingen, alsook aan 

landschapszorg en kwalitatief beleefbare landschappen. Met de bouw van 2 

ondergrondse vleermuisverblijven en een houten toren en de aanleg van een poel 

in het SBZ Turnhouts Vennengebied wordt de habitat voor vleermuizen versterkt. 

Hier gaat specifiek aandacht naar de rosse vleermuis, franjestaart en laatvlieger. 

De aangelegde poel biedt ook kansen voor kamsalamander en poelkikker. In een 

tweede project wil het RL werken aan ecologische verbindingen of stapstenen op de 

noord-zuidas tussen de natuurkernen in de Noorderkempen en de Kempense 

Heuvelrug/vallei van de Kleine Nete. Daartoe worden in een afgebakend 

focusgebied actief eigenaars gecontacteerd om mee te werken en worden poelen, 

houtkanten, bomenrijen en bosranden aangelegd. In een derde project wordt op 

basis van de landschapsbiografie en –visie Kempense Heuvelrug, de natuur- en 

landschapskwaliteit van 4 locaties, die momenteel lager scoren op aanwezigheid 

van prioritaire soorten, verhoogd. Diverse natuurherstel- en inrichtingsmaatregelen 

worden voorzien, samen met de aanplanting van KLE’s. Tot slot voorziet het RL om 

in het kader van dit project de speelruimte in en rond 3 scholen te vergroenen. In 

Mol Gompel wordt een perceel ingericht dat de gemeente recent kocht naast de 

school. Dat zal multifunctioneel worden gebruikt door de jeugdverenigingen, de 

school, de buurtbewoners, ... Deze inrichting zal ook gebeuren in samenwerking 

met het traject ‘veerkrachtige dorpen’, begeleid door de provincie Antwerpen. In 

Geel willen de Stedelijke basisschool de Burgstraat en de aanpalende 

Buitenschoolse Kinderopvang hun sites maximaal integreren in een nieuw 

masterplan waarbij meteen ook de naastgelegen parking kan worden geïntegreerd 

in een nieuwe groene speelplaats. En in Turnhout staat het RL in voor de 

aanplantingen, volgend op de huidige onthardingswerken (gefinancierd via Vlaamse 

onthardingssubsidies). Het project zal deel uitmaken van de ‘groene long’ die Stad 

Turnhout wil creëren in de ruime omgeving rond de school. 

 

5. Project ‘Versterking en verduurzaming van Antwerpse bossen door 

promotie bosranden en ondersteuning bij onrendabele bosbeheerwerken’ 

7.000 EUR aan Bosgroep Antwerpen Zuid 

Binnen dit project wil Bosgroep Antwerpen Zuid eigenaars ondersteunen bij het 

werken aan duurzame en weerbaar bossen en zo bijdragen tot de realisatie van de 

functionele ecologische infrastructuur binnen de provincie Antwerpen. Daartoe wil 

de Bosgroep inzetten op het uitvoeren van onrendabele werken zoals het beheer 

van invasieve exoten of het vrijstellen van aanplantingen via sociale tewerkstelling. 

Deze werken zullen uitgevoerd worden in boscomplexen gelegen in Sint-Katelijne-

Waver, Zandhoven, Nijlen-Ranst-Lier, Mechelen, Bonheiden, Hove, Lint, Boechout, 

Lier en Bornem. Daarnaast zet de Bosgroep in de meeste boscomplexen ook in op 

het aanplanten van bosranden. Deze vormen een geleidelijke overgang tussen de 

bossen en het omliggend landschap en zijn een uitstekende biotoop voor 

verschillende insecten, vogels en kruiden.  

 

6. Project ‘Op weg naar rendabele weerbare bossen in de Zuiderkempen’ 

7.000 EUR aan Bosgroep Zuiderkempen 

Met dit project draagt Bosgroep Zuiderkempen bij tot de realisatie van het 

landschapsbeeld Zuid-Kempisch Heuvelland. Het project beoogt het verhogen van 

de natuur- en landschappelijke waarde van de bossen en het verhogen van de 

variatie in leeftijd, soorten en structuur van de bossen van de Zuiderkempen. Dit 

wordt gerealiseerd via de opvolging en begeleiding van 66 ha natuurlijke verjonging 
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en het uitvoeren van opvolgingsbeheer op 1.600 kloempen en 130 bosranden 

(totale lengte van 12.000 m), verspreid over het werkingsgebied van Bosgroep 

Zuiderkempen.  

 

7. Project ‘Versterking en verduurzaming van Antwerpse bossen door 

promotie bosranden en ondersteuning bij onrendabele bosbeheerwerken’ 

7.000 EUR aan Bosgroep Antwerpen Noord 

Met dit project wil Bosgroep Antwerpen Noord meewerken aan de functionele 

groene infrastructuur binnen de provincie Antwerpen. Concreet wil de Bosgroep via 

de inzet van sociale economiebedrijven beheerwerken uitvoeren die in principe 

onrendabel zijn voor de bosbeheerder/-eigenaar, maar die wel bijdragen aan de 

biodiversiteit. Het gaat deels om het beheer van invasieve exoten zoals 

Amerikaanse vogelkers maar evengoed om nieuwe aanplantingen en de opvolging 

ervan. Deze werken zullen uitgevoerd worden in boscomplexen in Zoersel, Brecht, 

Essen, Schoten-Schilde-Wijnegem, Brasschaat, Wuustwezel en Kalmthout. Verder 

wil de Bosgroep met deze projectaanvraag ook de bosrandenactie verderzetten in 

Zoersel, Schilde, Schoten, Wijnegem, Wuustwezel en Kalmthout.  

 

8. Project ‘Bosbeheerwerken voor realisatie landschapsbeelden en 

Bosrandactie’ 

14.000 EUR aan Bosgroep Kempen Noord  

Bosgroep Kempen Noord wil in het kader van dit project onrendabele werken 

uitvoeren, zoals het verwijderen van exoten, en het aanplanten van bosranden 

promoten door plantsoen aan een gereduceerd tarief aan te bieden. Zo kan er in 

verscheidene bossen op een eenvoudige en laagdrempelige manier een grote 

ecologische meerwaarde gecreëerd worden en wordt er gewerkt aan de realisatie 

van de landschapsbeelden in het werkingsgebied van de Bosgroep. De werken 

zullen uitgevoerd worden binnen het kader van één van de goedgekeurde 

beheerplannen in Arendonk, Beerse, Grobbendonk, Hoogstraten, Herentals, 

Kasterlee, Turnhout, Lille, Mol, Oud-Turnhout, Ravels, Rijkevorsel en Retie. 

 

9. Project ‘Vergroening op school in het werkingsgebied van RL 

Rivierenland’  

16.900 EUR aan Regionaal Landschap Rivierenland 

In het kader van dit project zal Regionaal Landschap Rivierenland drie 

geëngageerde scholen, die reeds nauw samenwerken met MOS, begeleiden bij de 

vergroening van de huidige schoolinfrastructuur.  

BSBO Groenlaar in Niel is een basisschool voor kinderen met ASS. Zowel de 

speelplaats van de lagere school als de speelplaats van de kleuterschool zullen 

ingericht worden. Vooral de groene zones zullen worden versterkt op vlak van 

biodiversiteit en functionaliteit, met o.a. aanplant/aanleg van struiken, vogelbosjes, 

een fruitboom en een bloemenweide. Ook wordt gewerkt aan een samenhangend 

geheel dat structuur brengt voor de leerlingen, met o.a. de aanleg van takkenrillen, 

aanplant van hagen, de inrichting van een moestuin en een speelbosje.  

Montessori in Duffel is een basisschool met 178 leerlingen. De speelplaats grenst 

aan de Nete en omvat, naast 2 verharde delen, 1 grasperk waarvan de school de 

biodiversiteits- en belevingswaarde wil verhogen, o.a. door de aanleg van een 

amfitheater/speelberg, een moestuinzone en een speel- en vogelbosje met bomen 

en heesters, de inrichting van een wadi, een snoephaag… Door deze ruimte ook te 

delen met de buurt, o.a. met het woonzorgcentrum dat er op uitgeeft, wil de school 

ook bijdragen aan de sociale cohesie van de buurt.  

Steinerschool Lier is een basisschool met ongeveer 246 leerlingen van 2,5 tot 12 

jaar. Er wordt op de school gespeeld en geleerd in drie zones: een speelplaats met 

speelberg, een grote weide en een toekomstige pluktuin. Voor alle drie de delen 
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zijn er wensen om actie te ondernemen voor verhoging van de biodiversiteit en 

natuurbeleving op school. De school startte zelf in 2019 met een stukje vergroening 

(aanplant van bomen en struiken). Via die project wordt de belevingswaarde 

vergroot door het inzaaien van een bloemenweide, de aanleg van een pluktuin en 

borderkanten met eetbare bloemen en planten, de aanplant van fruitbomen, 

heestermassieven, een bomenrij en hagen… De school grenst aan de Bogerse 

Plassen, een overstromingsgebied langs de Lisperloop. Daar zal een veilige 

educatieve steiger aangelegd worden en worden kleine maatregelen voor soorten 

uitgevoerd, zoals het plaatsen van een educatief bijenhotel of het plaatsen van 

nestkasten voor vogels en vleermuizen. Deze ingreep is interessant omdat ze door 

het publiek karakter van de locatie bruikbaar is voor alle scholen uit de omgeving, 

en dus niet alleen de Steinerschool ten goede komt. 

 

10. Project ‘Vergroening van de speelplaatsen in het werkingsgebied van 

RLKGN’ 

14.000 EUR aan Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete 

Het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete begeleidt in dit project 3 scholen bij 

het vergroenen van hun speelplaats: Buso Oosterlo in Geel, VIBO De Ring in 

Turnhout en basisschool De Reuzenpas in Oud-Turnhout. Buso Oosterlo deelt een 

domein in de dorpskern van Oosterlo met BKLO en MPI. De ruimte, die nu 

hoofdzakelijk bestaat uit gazon en verharding, zal multifunctioneel worden ingericht 

met o.a. de aanleg van een speelheuvel, een amfitheater, wilgentunnels, 

beplanting, … Basisschool De Reuzepas zal de komende jaren uitbreiden. Er 

kwamen enkele nieuwe gebouwen bij en de bouw van een nieuw klasblok en 

sportzaal staat in de startblokken. De school wil hier aan gekoppeld de huidige 

speelplaats en schooltuin, alsook een nieuw aangeworven stuk grond, op een 

doordachte en gedragen manier vergroenen. VIBO De Ring tenslotte, telt 180 

kinderen van 6 tem 13 jaar, die allemaal samen op één speelplaats spelen. De 

school heeft al heel wat geïnvesteerd in speelinfrastructuur maar heeft nood aan 

groene, rustige plekjes enerzijds en meer groene klim- en klautermogelijkheden 

anderzijds. Daarom zal een klein deel van de huidige speelplaats worden 

omgevormd tot een ‘rustige groene zone’. De rest van de huidige speelplaats krijgt 

door middel van kleinere ingrepen ook een groene uitstraling. Zo zullen er op de 

speelplaats bomen gepland worden ter vervanging van de gesneuvelde bomen van 

het aanpalende flatgebouw. Binnen een tweetal jaren zal ook de speelplaats van 

het aangrenzende BUSO ter beschikking komen. Die zal mee geïntegreerd worden 

in het de plannen voor de vergroening van de school.  

 

11. Project ‘Groen op School’ 

4.100 EUR aan Regionaal Landschap De Voorkempen 
Regionaal Landschap De Voorkempen begeleidt 3 scholen bij de vergroening van de huidige 

schoolinfrastructuur. Hiervoor zullen zij nauw samenwerken met het MOS, die de initiële contacten 

verzorgd heeft. ). De voorbije jaren heeft Basisschool De K.L.A.P.ROOS in Pulderbos (Zandhoven) al 

een grote inspanning geleverd om de speelplaats en schoolomgeving te vergroenen, o.a. door de aanleg 

van een groene speelheuvel en een durfpad. RLDV zal de school ondersteunen om de laatste afwerkingen 

te realiseren. Dit is voornamelijk het aanplanten van hagen, heesters, vaste planten en een solitaire boom. 

Maris Stella in Malle heeft reeds een groen schooldomein. RLDV zal de school ondersteunen bij een 

aantal omvormingen, m.n. het creëren van een mantel-zoom rond de aanwezige bomen en het omvormen 

van het grasveld naar een bloemenweide. Tot slot zal RLDV ook inzetten op de vergroening van de 

buitenruimte van JOMA Merksem, een school met een lagere en middelbare afdeling, gelegen in de 

stedelijke rand van Antwerpen. De 2 speelzones zijn verharde pleinen - de klassieke “koer” - en worden 

intensief gebruikt. De speeldruk is zeer hoog, tot rust komen tijdens de pauze is heel moeilijk. Grote 

vergroeningsplannen zijn, in afwachting van een totale renovatie van de school, niet aan de orde maar aan 

de hand van kleine ingrepen kunnen er toch kleine groene oases ontstaan. Daartoe zal een hoog 

kastanjehekwerk geplaatst worden rond de fietsenstalling en de speelzone, waartegen klimplanten kunnen 
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groeien.  

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 4 juni 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 voor leefmilieuprojecten’. 

 

Budgetsleutel 0390/64902000 (MJP000228) - 'Subsidie voor leefmilieuprojecten'. 

 

VOORZITTER.-  Geen vragen. Stemming kan starten. Mevrouw Vrancken? Mevrouw  

Jacques? Beiden stemmen ja. 

 

VOORZITTER.- Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

34 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

32 leden hebben ja gestemd; 

2 leden hebben zich onthouden. 

 

Goedgekeurd met 32 stemmen ja, bij 2 onthoudingen. 
 

 

Nr. 3/9 van de agenda 

 

APB PIH. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020). 

Financieel evenwicht met de toelichting bij de aanpassing van de 

kredieten. Goedkeuring.  

Verslag van de deputatie 

 

 

Door uw raad werd in vergadering van 6 december 2019 het Meerjarenplan 2020-

2025 (boekjaar 2020) van het APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne goedgekeurd. 

 

Ondertussen heeft de raad van bestuur van het APB Provinciaal Instituut voor 

Hygiëne een eerste wijziging hieraan vastgesteld. In dit aangepast meerjarenplan 

worden de financiële consequenties voor de genomen beleidskeuzes opgenomen. 

 

Het financieel document werd toegevoegd als bijlage van dit besluit en bevat naast 

de strategische nota met een overzicht van de te realiseren beleidsdoelstellingen en 

actieplannen drie onderdelen :  

 Aangepast meerjarenplan conform schema’s M1-> M3 

 Aangepaste toelichting meerjarenplan volgens schema’s T1 ->3 en de 

financiële risico’s en assumpties voor de planningsperiode 

 Overzicht met toelichting van de verschuivingen 
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De jaarlijkse dotatie, die door het provinciebestuur ten behoeve van het autonoom 

provinciebedrijf dient voorzien te worden om haar missie en activiteiten te 

ontwikkelen verhoogt in het aangepast meerjarenplan met : 

 18.100 EUR voor 2020 

 18.100 EUR voor 2021 

 18.100 EUR voor 2022 

 18.100 EUR voor 2023 

 18.100 EUR voor 2024 

 18.100 EUR voor 2025 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 4 juni 2020. 

 

Het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 van het autonoom provinciebedrijf werd 

door de raad van bestuur van het APB vastgesteld op 25 juni 2020. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de artikelen 225 tot 237 van het provinciedecreet; 

 

Gelet op het provincieraadsbesluit van 26 september 2013 houdende goedkeuring 

van de statuten van het autonoom provinciebedrijf Provinciaal Instituut voor 

Hygiëne; 

 

Gelet op de beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf Provinciaal 

Instituut voor Hygiëne; 

 

Gelet op het provincieraadsbesluit van 6 december 2019 houdende goedkeuring 

van het initiële meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2020; 

 

Gelet op de vaststelling van het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 en de 

kredieten 2020 door de raad van bestuur van het APB Provinciaal Instituut voor 

Hygiëne in zitting van 25 juni 2020; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

Goedgekeurd wordt het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020) van 

het autonoom provinciebedrijf Provinciaal Instituut voor Hygiëne.  

 

Artikel 2:  

Goedgekeurd wordt dat het autonoom provinciebedrijf Provinciaal Instituut voor 

Hygiëne voor de realisatie van de doelstellingen een dotatieverhoging van zal 

ontvangen van : 

 18.100 EUR voor 2020 

 18.100 EUR voor 2021 

 18.100 EUR voor 2022 

 18.100 EUR voor 2023 

 18.100 EUR voor 2024 

 18.100 EUR voor 2025 

 

VOORZITTER.- Geen vragen. Stemming kan starten. Mevrouw Vrancken? Mevrouw  

Jacques? Beiden stemmen ja. 
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VOORZITTER.- Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

34 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

32 leden hebben ja gestemd; 

2 leden hebben zich onthouden. 

 

Goedgekeurd met 32 stemmen ja, bij 2 onthoudingen. 
 

 

Nr. 3/10 van de agenda 

 

APB Campus Vesta. Jaarrapport 2019 en jaarrekening 2019. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

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

APB zich jaarlijks moet uitspreken over de vaststelling van de jaarrekening. De 

provincieraad neemt kennis van de jaarrekening en brengt advies uit op basis van 

onder meer het verslag van de revisor. Het revisorenverslag geeft aan of de 

jaarrekening juist en volledig is en een waar en getrouw beeld geeft van de 

financiële toestand van het APB. Het advies van uw raad wordt, samen met de 

jaarrekening, overgemaakt aan de Vlaamse Regering die binnen een termijn van 

honderdvijftig dagen een besluit neemt over de goedkeuring van de jaarrekening. 

Indien er binnen deze termijn geen besluit is genomen door de Vlaamse Regering 

wordt ze geacht de jaarrekening goed te keuren. 

 

Daarnaast werd in de beheersovereenkomst tussen de provincie Antwerpen en het 

APB onder artikel 8 opgenomen dat het APB een jaarrapport moet voorleggen. Het 

jaarrapport is een rapporteringdocument waarin verantwoording wordt afgelegd 

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

minimaal een kwalitatief hoofdstuk, een kwantitatief hoofdstuk met de 

realisatiegraad van de indicatoren, een financieel hoofdstuk en een 

personeelshoofdstuk.  

 

Het jaarrapport 2019 en het BBC-rapport met de jaarrekening 2019 zijn digitaal 

toegevoegd en werden door de raad van bestuur goedgekeurd in vergadering van 

29/04/20. 

 

De jaarrekening 2019 sluit af met een balanstotaal van 14.303.168,55 EUR en een 

te verwerken resultaat van 47.380,95 EUR. Het resultaat op kasbasis bedroeg -

656.929.21 EUR. 

 

Er werd 718.228,45 euro onttrokken uit de reserves om extra aankopen van 

persoonlijke beschermingsmaterialen en bijkomende veiligheidsinvesteringen door 

te voeren. 

 

De raad van bestuur heeft dit resultaat als volgt bestemd: 47.380,95 EUR te 

verrekenen met het gecumuleerde resultaat van de vorige boekjaren.   

 

- Toevoeging aan Algemene reserves:  47.380.95 EUR 
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De verklaring van de bedrijfsrevisor met betrekking tot deze jaarrekening is 

afgelegd zonder voorbehoud. Het volledige verslag van de bedrijfsrevisor is 

toegevoegd aan het jaarrapport.  

 

Op grond van dit verslag en het besluit van de raad van bestuur over de 

goedkeuring van de jaarrekening 2019 stelt de deputatie aan uw raad voor een 

gunstig advies uit te brengen over deze jaarrekening. 

 

Als digitale bijlage is tevens de doelstellingenrealisatienota van het APB Campus 

Vesta. toegevoegd waarin de beleidseffecten worden weergegeven. 

 

Daarnaast werden het geïllustreerd jaarverslag, de afschrijvingstabel en de 

beoordeling van het milieumanagementsysteem (MMS) digitaal toegevoegd als 

onderdeel van het jaarrapport. 

 

Dit verslag is goedgekeurd in deputatiezitting van 4 juni 2020. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 236bis van het provinciedecreet; 

 

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

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

centra voor maatschappelijk welzijn; 

 

Gelet op de goedkeuring van het jaarrapport en de jaarrekening 2019 door de raad 

van bestuur van het APB Campus Vesta in vergadering van 29/04/2020; 

 

Gelet op artikel 8 van de beheersovereenkomst tussen de provincie Antwerpen en 

het APB; 

 

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

betreffende de jaarrekening; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Kennis wordt genomen van het jaarrapport 2019 van het autonoom provinciebedrijf 

Campus Vesta. 

 

Artikel 2: 

Kennis wordt genomen van de jaarrekening 2019 van het APB Campus Vesta. 

Gunstig advies wordt uitgebracht over deze jaarrekening en voor goedkeuring 

overgemaakt aan de Vlaamse regering. 

 

Artikel 3: 

Kennis wordt genomen van de doelstellingenrealisatienota van het APB Campus 

Vesta . 

 

Artikel 4: 
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Kennis wordt genomen van de beslissing van de raad van bestuur om het resultaat 

als volgt te bestemmen: het resultaat van 47.380,95. EUR toe te voegen aan de 

algemene reserves van Campus Vesta. 

 

Bijlagen: 

Bijlage 1: 1_APB_CVST_jaarrapport 2019 

Bijlage 2: 2_ APB_CVST_doelstellingenrealisatienota_2019 

Bijlage 3: 3_APB_CVST_jaarrekening 2019_BBC rapport 

Bijlage 4: 4_APB_CVST_afschrijvingstabel_2019 

Bijlage 5: 5_APB_CVST_verslag bedrijfsrevisor_JR 2019 

Bijlage 6: 6_APB_CVST_beoordeling_MMS_2019 

Bijlage 7: 7_APB_CVST_geïllustreerd jaarverslag met cijfermateriaal (facultatief) 

 

VOORZITTER.-  Geen vragen. Stemming kan starten. Mevrouw Vrancken? Mevrouw  

Jacques? Beiden stemmen ja. 

 

VOORZITTER.- Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

34 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

32 leden hebben ja gestemd; 

2 leden hebben zich onthouden. 

 

Goedgekeurd met 32 stemmen ja, bij 2 onthoudingen. 
 

 

Nr. 3/11 van de agenda 

 

APB Campus Vesta. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 

2020). Financieel evenwicht met de toelichting bij de aanpassing van de 

kredieten. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

Door uw raad werd in vergadering van 6 december 2019 het Meerjarenplan 2020-

2025 (boekjaar 2020) van het APB Campus Vesta goedgekeurd. 

 

Ondertussen heeft de raad van bestuur van het APB Campus Vesta een eerste 

wijziging hieraan vastgesteld. In dit aangepast meerjarenplan worden de financiële 

consequenties voor de genomen beleidskeuzes opgenomen. 

 

Het financieel document werd toegevoegd als bijlage van dit besluit en bevat naast 

de strategische nota met een overzicht van de te realiseren beleidsdoelstellingen en 

actieplannen drie onderdelen :  

- Aangepast meerjarenplan conform schema’s M1-> M3 

- Aangepaste toelichting meerjarenplan volgens schema’s T1 ->3 en de 

financiële risico’s en assumpties voor de planningsperiode 

- Overzicht met toelichting van de verschuivingen 

 

De jaarlijkse dotatie, die door het provinciebestuur ten behoeve van het autonoom 

provinciebedrijf dient voorzien te worden om haar missie en activiteiten te 

ontwikkelen verhoogt in het aangepast meerjarenplan, en komt neer op een 

jaartotaal van: 

- 959.800 EUR voor 2020 

- 974.356 EUR voor 2021 
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- 996.552 EUR voor 2022 

- 1.019.194 EUR voor 2023 

- 1.042.288 EUR voor 2024 

- 1.065.844 EUR voor 2025 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 4 juni 2020. 

 

Het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 van het autonoom provinciebedrijf werd 

door de raad van bestuur van het APB vastgesteld op 29 april 2020.  

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de artikelen 225 tot 237 van het provinciedecreet; 

 

Gelet op het provincieraadsbesluit van 25 februari 2010 houdende goedkeuring van 

de statuten van het autonoom provinciebedrijf APB Campus Vesta; 

 

Gelet op de beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf APB Campus 

Vesta; 

 

Gelet op het provincieraadsbesluit van 6 december 2019 houdende goedkeuring 

van het initiële meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2020; 

 

Gelet op de vaststelling van het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 en de 

kredieten 2020 door de raad van bestuur van het APB Campus Vesta in zitting van 

29 april 2020; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020) van 

het autonoom provinciebedrijf.  

 

Artikel 2: 

Goedgekeurd wordt dat het autonoom provinciebedrijf Campus Vesta voor de 

realisatie van de doelstellingen een dotatie zal ontvangen van : 

- 959.800 EUR  voor 2020 

- 974.356 EUR  voor 2021 

- 996.552 EUR  voor 2022 

- 1.019.194 EUR voor 2023 

- 1.042.288 EUR voor 2024 

- 1.065.844 EUR voor 2025 

 

VOORZITTER.- Geen vragen. Stemming kan starten. Mevrouw Vrancken? Mevrouw  

Jacques? Beiden stemmen ja. 

 

VOORZITTER.- Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

34 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

32 leden hebben ja gestemd; 

_2_ leden hebben neen gestemd; 
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Goedgekeurd met 32 stemmen ja, bij 2 stemmen nee.  
 

 

Nr. 3/12 van de agenda 

 

Personeel. Instemming met de beheersovereenkomst tussen het 

provinciebestuur en het OFP-S. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

Uw raad keurde in haar zitting van 26 september 2019 de oprichtingsakte, de 

provinciale vertegenwoordiger in de OFP-S en de samenstelling van de raad van 

bestuur van het OFP-S goed. Tevens werd de samenstelling van algemene 

vergadering van dit organisme vastgelegd. 

Dit OFP-S is bedoeld als de rechtsopvolger van het OVV, de pensioenkas in opbouw 

die vanaf haar ontstaan in 2000 beoogde de (sterk oplopende) statutaire 

pensioenlast op termijn af te leiden uit het provinciale budget. 

Dit OVV heeft deze specifieke functie verloren bij de overdracht van de statutaire 

pensioenen in 2008 naar de RSZ – PPO, later geïncorporeerd binnen de RSZ, de 

rijksdienst voor sociale zekerheid. Een aanzienlijke ‘spaarpot’ kwam bij deze 

operatie vrij, zij het dat die spaarpot om fiscale redenen enkel kon worden ingezet 

om pensioen te betalen. Het is steeds de bedoeling geweest de oorspronkelijke 

doelstelling bij het gebruik van het opgebouwde kapitaal door te trekken in de 

toekomst, zij het aangepast aan de gewijzigde omstandigheden. Fiscale redenen 

zijn hierbij steeds doorslaggevend geweest. 

Zoals hoger vermeld stemde uw raad in met de oprichting van een OFP. Een OFP 

(organisme voor de financiering van pensioenen) is een rechtsfiguur waarbij de 

kredieten, overgenomen van de OVV Provincie Antwerpen, beheerd worden om de 

pensioenverplichtingen voor het voormalige statutaire personeel van de provincie 

Antwerpen en de APB’s te betalen. 

 

Het betreft de responsabiliseringsbijdragen van het provinciebestuur en de APB’s 

met statutairen, de gewone pensioenbijdragen en de pensioenen die nog onder 

rechtstreeks beheer vallen van het provinciebestuur. 

 

Door het oprichten van een OFP is het mogelijk om deze kredieten gunstiger te 

beleggen. 

Verder moet een OFP voldoen aan verschillende beschermende regels en staat een 

OFP onder toezicht van het FSMA. Door het oprichten van een OFP is er dus een 

bijkomende garantie gecreëerd dat de gelden, bestemd voor het betalen van de 

pensioenschulden van het statutair personeel, veiliger en meer gecontroleerd 

beheerd worden. 

 

Op 26 maart 2020 besliste uw raad om de heer Kris Geysen, voorzitter van de 

provincieraad, aan te duiden als vertegenwoordiger in de algemene vergadering 

van het OFP-S. Conform de statuten van het OFP-S werd hij eveneens voorzitter 

van de algemene vergadering van het OFP-S. 

 

In de zittingen van juni 2020 worden in de raden van bestuur van APB Provinciaal 

Recreatiedomein Zilvermeer, APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre, APB  

PIH, APB Inovant, APB POA, APB Provinciaal Vormingscentrum Malle, APB 
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Hooibeekhoeve, APB PSES, APB Kamp C en APB Campus Vesta beslist om toe te 

treden tot het OFP-S. ( Dit zijn de APB’s met statutair personeel). Verder wordt bij 

elke APB een afgevaardigde aangeduid in de algemene vergadering van het OFP-S 

en wordt de beheersovereenkomst tussen het OFP-S en het APB goedgekeurd. 

 

Het provinciebestuur van Antwerpen heeft al een afgevaardigde voor de algemene 

vergadering van het OFP-S aangeduid. Zij moet echter eveneens instemmen met 

de beheersovereenkomst tussen het provinciebestuur van Antwerpen en het OFP-S. 

 

De beheersovereenkomst beschrijft de rechten en plichten tussen beide partijen. 

 

Het betreffen afspraken over het financieel beheer, de administratieve 

verplichtingen, ten laste van wie de beheerskosten vallen, een geschillenregeling bij 

conflicten, het lot van de activa bij uitstap en de werkingsmiddelen die door het 

provinciebestuur aan het OFP-S ter beschikking gesteld worden. 

 

Uw raad gelieve in te stemmen met deze beheersovereenkomst. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 4 juni 2020. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op het feit dat het provinciebestuur van Antwerpen op 26 september 2019 de 

oprichtingsakte van het OFP-S goedkeurde; dat er eveneens een vertegenwoordiger 

in de algemene vergadering van het OFP-S werd aangeduid en dat de samenstelling 

van de raad van bestuur van deze instelling werd goedgekeurd; dat de 

vertegenwoordiger in de algemene vergadering op 26 maart 2020 gewijzigd werd; 

 

Overwegende dat heden het provinciebestuur nog moet instemmen met de 

beheersovereenkomst tussen het OFP-S en het provinciebestuur van Antwerpen; 

dat deze overeenkomst immers de rechten en plichten tussen het OFP-S en het 

provinciebestuur regelt; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel:  

De beheersovereenkomst tussen het OFP-S en het provinciebestuur van Antwerpen 

in bijlage wordt goedgekeurd 

 

VOORZITTER.- Geen vragen. De stemming kan starten. Mevrouw Vrancken? Mevrouw 

Jacques? Beiden stemmen ja. 

 

VOORZITTER.- Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

34 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

29 leden hebben ja gestemd; 

5 leden hebben zich onthouden. 

 

Goedgekeurd met 29 stemmen ja, bij 5 onthoudingen. 
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Nr. 3/13 van de agenda 

 

Voorstel betreffende provinciaal groendomein Rivierenhof verbinden door 

fiets- en voetgangersbrug met Sportpark Groot Schijn, ingediend door Jan 

Claessen (Vlaams Belang). 

Voorstel 

 

 

Met het provinciaal domein Rivierenhof en het stedelijk park ‘Groot Schijn’ telt 

Deurne twee populaire publiekstrekkers. 

Door het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) heeft het groendomein 

Rivierenhof de afgelopen jaren een ware metamorfose ondergaan. 

De sportfaciliteiten zijn ondertussen naar de buitenring van het provinciaal park 

verschoven om het centrum van het domein aan te bieden voor recreatie. 

 

Maar ook het naastgelegen stedelijk sportpark ‘Groot Schijn’ groeit zienderogen. 

Niet alleen de klassieke sportclubs zijn er gehuisvest, maar binnenkort opent er een 

multifunctioneel zwembadcomplex met ligweide. 

Bovendien wordt de recent gesloopte ijsbaan vervangen door een nieuwe 

ultramoderne schaatsbaan. 

Het sportpark ‘Groot Schijn’ zal met enige zekerheid op termijn beduidend meer 

bezoekers aantrekken. 

Het groendomein Rivierenhof zou daar ook de vruchten van kunnen plukken en 

meer parkbezoekers kunnen verwelkomen. 

De beide parken worden echter gescheiden door een vrij drukke baan, nl. de 

Ruggeveldlaan. 

De straat die van Deurne-Noord naar Deurne-Zuid loopt splitst de parken en zijn op 

dit moment eigenlijk losliggende eilanden. 

 

Dankzij een logische ingreep nl. een brede parkwegbrug, zou je als voetganger en 

fietser vlot en veilig de Ruggeveldlaan kunnen oversteken. 

Visueel zou het een éénvormig park worden zonder aan de eigenheid van beide 

domeinen te raken. 

Anderzijds zou het autoverkeer op straatniveau vlotter kunnen verlopen. 

Een brede brug zou een oplossing bieden om zowel de parken te verbinden als het 

doorgaand verkeer niet te vertragen. 

 

Met de juist gekozen en aangepaste materialen zou een perfecte overgang tussen 

het Rivierenhof en het ‘Park Groot Schijn’ kunnen gerealiseerd worden. 

Een parkwegbrug betekent een grote stap vooruit in het integreren van beide 

groendomeinen. 

 

Voorstel 

De provincie onderzoekt de haalbaarheid om het groendomein Rivierenhof en park 

‘Groot Schijn’ door een fiets- en voetgangersbrug veilig te verbinden. 

 

VOORZITTER.- Punt 3/13 wordt verdaagd naar september. 

 
 

Nr. 3/14 van de agenda 

 

Voorstel betreffende een MER en inspraakprocedure bij de mogelijke 

verlenging van de kerncentrale in Borssele na 2033, ingediend door Inga 

Verhaert (sp.a). 
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Voorstel 

 

 

Nederland heeft nog een kerncentrale in bedrijf in Borssele. Ze is al bijna 50 jaar 

oud en economisch afgeschreven. Ze levert ca. 3% van de Nederlandse 

elektriciteitsproductie. Ze blijft intussen zeer hoog radioactief afval produceren, dat 

voorlopig in een ernaast gelegen hal wordt opgeslagen; een oplossing voor 

komende duizenden jaren blijft ongewis. 

 

De centrale is eigendom RWE (30%) en van PZEM (70%). Alle aandelen van PZEM 

zijn in handen van Zeeuwse gemeenten en de provincie Zeeland. De Nederlandse 

politiek heeft zich al herhaaldelijk uitgesproken over de sluiting van de centrale. Die 

was eerst voorzien voor 2004. Tegen de afspraken in werd de sluiting dan 

opgeschoven naar 2013. Om de centrale aan de veiligheidseisen te laten voldoen, 

was er 32 miljoen euro nodig. Daarop sloot de overheid een convenant met de 

eigenaren: de kerncentrale kreeg een vergunning tot 2033. 

 

In de Nederlandse provinciale en landelijke politiek wordt nu gesproken over een 

levensduurverlenging na 2033. 

 

Daartegen komt protest op gang. In dat debat moeten ook wij als stakeholders 

gehoord worden. 

Het argument daartoe wordt geleverd door de perikelen rond de wet op de 

levensduurverlenging van Doel 1 en Doel 2. Het Grondwettelijk Hof heeft die wet 

vernietigd en besliste dat de centrales dicht moeten als er tegen eind 2022 geen 

milieueffectenrapport en inspraakprocedure is. Ook het Europees Hof van Justitie 

oordeelde dat er een milieueffectenbeoordeling nodig was. Het Grondwettelijk Hof 

heeft haar arrest geveld op basis van antwoorden van het Europees Hof van Justitie 

op prejudiciële vragen over het van toepassing zijn van de Europese MER-richtlijnen 

en het Verdrag van Espoo en Aarhus op beslissingen tot levensduurverlenging van 

kerncentrales. 

 

De discussie over de verlenging van Doel bracht ook in Nederland commotie 

teweeg. Er werd tegen betoogd. En terecht. Want hoewel de kans op een ongeluk 

klein is, zijn de gevolgen desastreus. Bij een normale zuidwestenwind moeten er al 

gauw een miljoen mensen geëvacueerd worden! Wij zijn in België net zo betrokken 

als de inwoners van Zeeland en Noord-Brabant. De afstand tussen Borssele en bv. 

Kalmthout bedraagt in vogelvlucht hooguit 50 km! 

 

Voorstel tot besluit 

De provincie Antwerpen richt een schrijven aan de Provincie Zeeland en de 

Nederlandse regering om te eisen dat -indien een verdere levensduurverlenging 

van de centrale in Borssele toch zou worden overwogen- zij voorafgaandelijk, 

conform het Europees en internationaal milieurecht, een milieueffectenrapport en 

openbaar onderzoek met inspraakmogelijkheden voor de Belgische bevolking 

opzetten.  

 

VOORZITTER.- Mevrouw Verhaert, aan u het woord. 

 

Mevrouw VERHAERT.- Ja, ik zal, hoe heet dat, mijn status bewegen of zoiets. Vorige 

vrijdag, collega’s, op 19 juni, dan was er aan de kerncentrale in het kleine dorpje Borssele 

in Zeeland een corona-proof betoging. Ik heb me afgevraagd: hoe gaat zoiets in zijn werk? 

Ik heb er een paar foto’s van gezien. Dat betekent dat je één keer per half uur geloof ik 
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een wissel hebt van in totaal 47 mensen, die telkens een ontsmet estafettestokje aan 

elkaar doorgeven. Waarom 47? Wel, omdat vandaag die kerncentrale exact 47 jaar in 

gebruik is. En die heeft nog een vergunning tot 2033. Dat was eigenlijk tegen de afspraken 

in, maar goed, het is intussen zo onderhandeld met de uitbaters, tot 2033 mag dat ding 

verder boeren en op dat ogenblik zal het dus zestig jaar oud zijn. Zestig jaar.  

 

Vandaag gaan er zowel in Den Haag als in Middelburg, hoofdstad van Zeeland, stemmen op 

om die levensduur nog verder op te rekken. En die oude, het is de oudste in bedrijf zijnde 

kerncentrale van de Europese Unie, om die dus nog langer dan zestig jaar aan de praat te 

houden. Eventjes ter zijde, de productie is goed voor nauwelijks drie procent van de 

Nederlandse behoefte, en er zijn met deze kerncentrale net zoals die bij ons een aantal 

problemen. En ook dat nog, ze is flink verlieslatend. U hoort het, collega’s, ik vind het 

persoonlijk, mijn fractie vindt het geen goed idee.  

 

Maar eigenlijk gaat mijn punt niet daarover. Het gaat niet over zijn we voor of zijn we 

tegen kernenergie? Wij vinden: de Nederlanders dat zijn onze buren, en daar moet je goed 

mee kunnen overleggen. En wij horen dus inspraak te krijgen in een beslissing die hierover 

wordt genomen. Wij moeten ook kunnen weten wat gebeurlijke milieueffecten zijn, stel dat 

men toch die beslissing zou nemen. En die inspraak vragen en een MER vragen, daar kan je 

eigenlijk niet gauw genoeg mee beginnen. Want dat hebben eigenlijk uitgerekend de 

Nederlanders, en ook in zekere mate de Duitsers, al bewezen.  

 

Zij hebben hetzelfde gedaan wanneer, ik herinner u, er nogal wat gesteggeld werd over de 

levensduurverlenging van Doel en ook Tihange. Er is toen een rechtszaak nodig geweest om 

die inspraak en die MER af te dwingen. Maar intussen is die uitspraak er. Het Belgisch 

Grondwettelijk Hof heeft geoordeeld dat als je in de toekomst nog een soort 

levensduurverlenging wil overwegen, dan moet je die twee dingen doen. Dan moet je een 

MER organiseren, dan moet je inspraak organiseren tot over de landsgrenzen heen. En dat 

is eigenlijk wat wij nu in de kering van de buren vragen. Nogmaals, het gaat er mij niet om 

om hier een robbertje te vechten over zijn we voor of zijn we tegen kernenergie. Laat het 

duidelijk zijn: mijn fractie is tegen. Maar het gaat daar niet om. Het gaat erom dat we 

moeten kunnen een inspraak hebben in wat er gebeurt op amper vijftig kilometer van mijn 

woonplaats in Kalmthout, maar het impacteert dus heel veel mensen in deze provincie, stel 

dat daar ooit iets gebeurt.  

 

Afhankelijk van de wind bij een incident, moeten al gauw een miljoen mensen geëvacueerd 

worden. Dat zijn niet alleen Zeeuwen, het zijn ook mensen van de provincie Antwerpen. Dus 

ik denk, als we onszelf nu willen respecteren, maar vooral als we de relaties met onze buren 

goed willen onderhouden, dan moeten we ook eisen dat we die inspraak en dat we die MER 

krijgen. In mijn gemeente werd het eerder deze week besproken, en daar is het unaniem 

goedgekeurd. En daar vertrekken alvast twee brieven, eentje naar het provinciebestuur, 

het provinciebestuur is grote aandeelhouder in de uitbating van die kerncentrale, maar ook 

naar de regering van het Nederlandse Rijk. En ik durf ook in deze vergadering op uw 

goedkeuring te rekenen. Dank u wel. 

 

VOORZITTER.- Goed, dank u wel. Gedeputeerde Lemmens. 
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De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Goed, ik dacht echt dat bewegen gezond was, maar 

blijkbaar moeten we nu allemaal blijven zitten, dus ik zal dat dan ook maar doen.  

Collega Verhaert, in Nederland worden vergunningen voor kerncentrales verleend door de 

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. Dat is de ANVS, dus de 

tegenhanger van FANC. Nu, onze Provinciale Dienst Omgevingsvergunningen heeft naar 

aanleiding van uw voorstel contact opgenomen met de ANVS en wij hebben daar volgende 

reactie van gekregen. Op dit moment speelt er geen concreet initiatief in Nederland om de 

bedrijfsduur van de kerncentrale Borssele na 2033 te verlengen. Mocht dit in de toekomst 

veranderen, dan zal daarvoor in elk geval de Kernenergiewet moeten worden gewijzigd.  

Nederland zal zich bij een dergelijke wetswijziging aan alle verplichtingen tot 

informatievoorziening en publieksparticipatie houden, die op grond van het verdrag van 

ESPO en de EU MER-richtlijn voor activiteiten met mogelijk belangrijke nadelige 

grensoverschrijdende milieugevolgen gelden.  

De ANVS heeft ons ook laten weten dat mocht een vergunningswijziging te zijner tijd aan 

de orde zijn, dat in geval van een MER-verplichting aan de eisen op de grond van het ESPO-

verdrag en de Europese MER-richtlijn zal worden voldaan. Dus wat u vraagt, zeggen zij nu 

al dat zij dat gaan doen. Los van deze verplichtingen zal de ANVS uitvoering geven aan de 

afspraken die in 2018 tussen het Belgische FANC en de ANVS over grensoverschrijdende 

informatievoorziening en inspraak ten aanzien van kerncentrales in de grensregio zijn 

gemaakt. Deze reactie werd ook afgestemd met het Nederlandse ministerie van 

Infrastructuur en Milieu.  

 

Nu, voor de goede orde, het verdrag van ESPO regelt de uitwisseling van informatie en 

inspraak bij vergunningsdossiers met mogelijk nadelige grensoverschrijdende 

milieueffecten, zodat deze worden besproken en mogelijke schadelijke effecten worden 

voorkomen en beheerst. Hier in Vlaanderen is het Federaal Agentschap voor Nucleaire 

Controle, het FANC, bevoegd voor nucleaire installaties. Dit is dus een volledig federale 

bevoegdheid. De provincies zitten hier louter nu tussen als adviesinstantie. Bij het FANC 

werd nagevraagd hoe de grensuitwisseling verloopt, mocht er een vergunningsaanvraag 

lopende zijn voor de kerncentrale Borssele in Nederland, wat nu niet het geval is. Uit het 

antwoord van de FANC blijkt dat indien er een vergunningsprocedure zou lopen, er in 

toepassing van de project MER-richtlijn 2011/92/EU een grensoverschrijdende consultatie 

van het ESPO-verdrag zal plaatsvinden, indien er potentieel grensoverschrijdende 

milieueffecten zijn.  

 

De beslissing omtrent het al dan niet initiëren van deze grensoverschrijdende 

consultatienotificatie ligt bij de vergunningverlenende overheid, in casu de Nederlandse 

overheid. Indien dit het geval is, zullen de ESPO-contacten verwittigd worden, dewelke dan 

zullen instaan voor verdere opvolging. Zo zal het FANC onder meer advies vragen aan de 

regionale en lokale overheden, inclusief de provincie. Trouwens, tussen het FANC en ANVS 

zijn er bovendien praktische afspraken dat indien er een project is, dat het FANC alle 

informatie ook op haar website zal delen. Ik denk dus, collega Verhaert, dat we mogen 

concluderen dat de grensuitwisseling tussen Nederland en Vlaanderen voldoende en 

duidelijk is afgesproken door middel van dit verdrag. Ik denk dus dat er echt geen 

aanleiding is momenteel om een brief met eisen richting de Nederlandse regering te 

sturen, omdat alles geregeld is wat u vraagt. 
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VOORZITTER.- Dank u wel. Mevrouw Verhaert heeft het woord. 

 

Mevrouw VERHAERT.- Ja, dank u wel, collega Lemmens, maar ik zie dat toch wel anders. 

Want het verdrag van ESPO, dat was er namelijk al toen het gesteggel begon over Doel. En 

dus de Nederlanders hebben toen exact dezelfde argumenten aangehaald, waarop de 

Belgen hebben gezegd van ja, eigenlijk doen wij toch wel ons ding. Nog los van wat 

onafhankelijke waakhonden ter zake zeggen.  

Daarom, ik herhaal mijn oproep: je kan niet vroeg genoeg beginnen met ook een politiek 

signaal te geven naar onze bovenste beste burgen, daar niet van, om te zeggen: wij wensen 

wel echt gehoord te worden. Want hetzelfde deed zich voor aan onze kant van de grens. En 

ook toen was ESPO al van tel. Dus dat gaat niet vanzelf. Daar is ook wel wat politieke 

reuring voor nodig. En ik stel voor, wij hebben de beste relaties met onze collega’s in 

Zeeland, dat we hen die vraag stellen. Zij gaan daar niet kwaad om zijn, nee, want ze 

hebben zelf hetzelfde gevraagd wanneer het ging om Doel. 

 

VOORZITTER.- Gedeputeerde Lemmens heeft het woord. 

 

De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Maar dan moet er natuurlijk wel een aanleiding zijn. En 

zoals ik geciteerd heb, ik heb van de ANVS een bericht gekregen dat er op dit moment 

geen concreet initiatief in Nederland speelt. Dus waarom zouden wij dan een schrijven 

richten? 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Verhaert heeft het woord. 

 

Mevrouw VERHAERT.- Ja, het spijt me dat ik het u moet zeggen, maar u vergist zich. 

Want in de Tweede Kamer is nog maar vorige week daar een gesprek over geweest. En de 

provinciale staten van Zeeland die hebben heel recent in een energierapportage die zij 

voor het Rijk moeten afleggen wel degelijk gestipuleerd dat zij eraan denken om de 

levensduur van Borssele te verlengen. Dus louter afgaan op wat een onafhankelijke 

waakhond zegt, omdat hij niet formeel op de hoogte is gesteld van wat daar speelt, dat is 

een beetje te gemakkelijk. 

 

VOORZITTER.- Gedeputeerde Lemmens heeft het woord. 

 

De heer LEMMENS, gedeputeerde .- Ja, ik kan alleen maar herhalen, mevrouw Verhaert, 

wij hebben daar de nodige informatie opgevraagd. En dat is het antwoord dat we hebben 

gekregen. Maar ik kan u verzekeren: als wij binnenkort onze collega’s van de deputatie van 

Zeeland zien, zullen we dat zeker aan de orde brengen. 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Verhaert heeft het woord. 

 

Mevrouw VERHAERT.- Ja, ik vraag toch graag de stemming over dit punt. Ik vind het 

belangrijk genoeg. En ik betreur de houding, want wanneer in Nederland een bevriende 

provincie, Noord-Brabant bijvoorbeeld, maatregelen treft die ook, ik zal maar zeggen een 

stel varkens- of kippenboeren impacteren, dan kan deze deputatie niet snel genoeg zijn om 

te beginnen handelen en te onderhandelen en tegenmaatregelen te nemen. In dezen gaat 
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het om de volksgezondheid en de veiligheid van heel veel meer mensen in de provincie 

Antwerpen. 

 

De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Mevrouw Verhaert, als er zich een feit voordoet, 

zullen wij handelen. 

 

VOORZITTER.- Goed, bij dezen kunnen wij overgaan tot het voorstel van mevrouw 

Verhaert. Wie het voorstel steunt, stemt ja, de anderen nee of onthouding. De stemming 

kan starten. Mevrouw Vrancken? Mevrouw Jacques ? Beiden stemmen neen. 

 

VOORZITTER.- Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

34 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

10 leden hebben ja gestemd; 

24 leden hebben neen gestemd; 

 

Het voorstel is niet goedgekeurd, met 24 stemmen nee bij 10 stemmen ja. 
 

 

Nr. 3/15 van de agenda 

 

Voorstel betreffende opstarten van een gedetailleerde geluidstudie en 

onderzoek mitigerende maatregelen voor de geluidsoverlast in het 

Rivierenhof, ingediend door Fauzaya Talhaoui (sp.a), Ann Bakelants (open 

vld) en Ilse Van Dienderen (Groen). 

Voorstel 

 

 

Op de vorige provincieraad deden we een interpellatie over de geluidsoverlast die 

de E313 veroorzaakt en een zeer negatieve impact heeft op de beleving van het 

Rivierenhof. We begrepen uit de reactie van de gedeputeerde dat hij zich zeer 

bewust is van de problematiek. Ook gaf hij aan dat deze overlast reeds aan de 

wegbeheerder gemeld is. 

 

In onze reactie stelden we dat een gedetailleerde geluidstudie de klacht over de 

geluidsoverlast kracht kan bij zetten. We begrepen dat er in het verleden een 

geluidstudie zou zijn uitgevoerd. Navraag toont aan dat er dan toch geen 

geluidstudie is. 

 

Verder in het antwoord van de gedeputeerde verwees hij naar de geluidsschermen 

die ter hoogte van de tuinwijk in Borgerhout geplaatst gaan worden. Een evaluatie 

van deze panelen kan zicht geven op de effectiviteit van de panelen op de 

geluidsoverlast in het Rivierenhof. 

 

Zoals u uit onderstaande kaart kan opmaken, zal ten gevolge van deze panelen 

slechts een beperkt lokaal effect kunnen optreden in het Rivierenhof: 
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Het grootste deel van het Rivierenhof ligt ten oosten van deze tuinwijk. 

 

Bovendien ging de interpellatie over de geluidsoverlast van de E313 naar het 

noorden toe. De geluidsschermen ter hoogte van de Tuinwijk zijn gericht op het 

zuiden. 

 

Gezien de zware geluidsoverlast, gezien het effect van de nieuw geplaatste 

geluidsschermen nog ongekend is, bepleit dit voorstel van beslissing de opmaak 

van een gedetailleerde geluidstudie in het Rivierenhof, met geluidsmetingen op 

verschillende momenten van de dag, op verschillende plekken in het park. Idealiter 

worden daar bezoekersaantallen aan gekoppeld, om de impact van de geluidshinder 

te kwantificeren. Ook pleiten we voor metingen net buiten het park, in een te 

bepalen perimeter (bv. 100m) om de impact op omwonenden ook in kaart te 

kunnen brengen. Dat is belangrijk omdat de wegbeheerder de impact op bewoners, 

of meer in het algemeen op ‘de mens’, als criterium gebruikt voor het al of niet 

plaatsen van geluidswerende schermen. De studie zou ook een voorstel moeten 

doen over mogelijke maatregelen die de geluidsoverlast kunnen verminderen (bv. 

Een lokale snelheidsvermindering). 

 

Ons lijkt het dat het PIH hiervoor zeker de nodige expertise in huis heeft. 

 

Op basis van deze studie kan dan de wegbeheerder aangesproken worden om iets 

aan deze geluidsoverlast te doen. De provincie kan op deze manier een zeer 

onderbouwde vraag overmaken. 

 

Voorstel van beslissing: 

De raad geeft de deputatie de opdracht om een geluidstudie in de markt te plaatsen 

om de geluidsoverlast van de E313 in en rondom het park gedetailleerd in kaart te 

brengen en om maatregelen uit te werken die de geluidsoverlast kunnen temperen. 

 

VOORZITTER.- Dan een voorstel van mevrouw Talhaoui, mevrouw Bakelants en mevrouw 

Van Dienderen. Ik weet niet wie het woord gaat doen? Mevrouw Van Dienderen, u heeft 

het woord. 
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Mevrouw VAN DIENDEREN.- En Ann gaat ook nog iets willen zeggen, denk ik. Omdat het 

niet zo uitgebreid is, ga ik toch ook maar blijven zitten. Het gaat eigenlijk voort op een 

discussie die we vorige provincieraad hadden. Ik had toen zowat de indruk dat iedereen die 

geluidsoverlast van de E313 in het Rivierenhof wel als een storend gegeven ziet, dat dat 

dus een negatieve impact heeft op ons provinciaal park, waardoor dat de belevingswaarde 

van dat park toch wel wat naar beneden gehaald wordt.  

 

In de discussie die daarop volgde, op die interpellatie, werd de indruk gewekt dat er een 

geluidstudie zou zijn voor het park, een geluidstudie die dus nagaat over wat de 

geluidsoverlast op welke plek in het park juist betekent. Dat zou toen opgemaakt zijn, naar 

aanleiding van het openluchttheater en de activiteiten van het openluchttheater. Nu, ik 

heb daar navraag naar gedaan, en ik kreeg het antwoord dat daar toch geen studie zou zijn. 

Dus vandaar zijn wij hier opnieuw met een voorstel: laat ons die geluidsoverlast in het 

Rivierenhof documenteren. Op die manier hebben we een goed gedocumenteerd dossier om 

over te brengen aan de wegbeheerder, waarin dat we zeggen van kijk, die geluidsoverlast is 

aanwezig. je zou daar nog aan kunnen koppelen dat je ook bezoekers bevraagt over hun 

beleving in het park als een storend element, die geluidsoverlast. Dus het is tijd om daar 

iets aan te doen. Zo’n studie zou ook mogelijke maatregelen kunnen bevatten om tegen die 

geluidsoverlast ook in het park iets te doen.  

 

Ik had toen ook gehoord in het antwoord dat de gedeputeerde ook de evaluatie van de 

nieuwe plaatsing van geluidsschermen ter hoogte van de Tuinwijk in Borgerhout wilde 

afwachten. Dat kun je dan ook ineens meenemen in zo’n geluidstudie. Als we nu een 

geluidstudie zouden opstarten, kan je ook het effect van die panelen daar meten op het 

park. Ons inziens gaat dat vermoedelijk beperkt zijn, omdat die geluidspanelen vooral naar 

de zuidzijde gericht zijn. En de klagers, van wie we dus allemaal, ons allen hier, een mail 

hebben gekregen, wonen ten noorden van het Rivierenhof, dus zijn vragende partijen om 

ook aan de noordelijke kant van de E313 die geluidspanelen te zetten.  

 

Dus daar gaat dit voorstel eigenlijk over. Laat ons onze vraag aan het AWV documenteren 

met een goed onderbouwde studie, die ook maatregelen kan bevatten van wat we daartegen 

kunnen doen. En het is een gezamenlijk initiatief van de drie oppositiepartijen. En ik had 

alvast gehoord van Ann dat ze nog iets wou toevoegen. Misschien Fauzaya ook. Dus tot hier 

mijn betoog. Dank u wel. 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Bakelants heeft het woord. 

 

Mevrouw BAKELANTS.- Ja, ik treed natuurlijk volledig bij. Ik begrijp dat buurtbewoners 

daar, dat die geluidsschermen vragen, dat er iets moet gedaan worden aan de 

geluidsoverlast. Het is ook echt gênant dat het mooiste park daar, dat dat zoveel last 

heeft van zoveel geluidshinder.  

Ik hoop dat natuurlijk iedereen dit punt gaat goedkeuren en dat er een geluidstudie zal 

komen. We zouden ook aan de stad ook hun expertise kunnen vragen, want ik weet dat de 

stad er ook regelmatig mee bezig is, met de Universiteit Antwerpen. En ze laten ook af en 

toe emissiemetingen doen door het OCW, het Onderzoekscentrum voor Wegenbouw. Die 

zijn ermee begaan. En misschien kunnen we ook daar informeren.  
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VOORZITTER.- Mevrouw Talhaoui, ik weet niet of u nog moet aansluiten? 

 

Mevrouw TALHAOUI.- Ik heb het vorige keer al gezegd dat het ook een heel belangrijk 

dossier is voor ons ook, vanuit de stad Antwerpen. En wat ik er gewoon aan wou toevoegen, 

is misschien, de collega’s bijtredend, dat ik heb gelezen in de kranten dat er nogal wat 

concerten gaan doorgaan deze zomer in het Rivierenhof, met maximaal tweehonderd of 

vierhonderd mensen, dat moeten we dan nog aanzien. En dat dat toch niet zo gezellig zal 

kunnen zijn, dat we daar dan, terwijl we de mooie concerten beluisteren, dat dan dat lawaai 

op de achtergrond blijft. Dus misschien een reden te meer om de studie te laten doen. 

 

VOORZITTER.- Goed, mevrouw Colson heeft het woord. 

 

Mevrouw COLSON.- Ja, collega’s, wij delen uiteraard als fractie uw bezorgdheden, en dat 

is ook vorige raad al erkend door de gedeputeerde. Er is wel degelijk een problematiek. Wij 

gaan echter dit niet ondersteunen, omdat we er niet van overtuigd zijn dat dit zal leiden 

tot de oplossing. Er zijn al heel wat acties en maatregelen die op tafel liggen. En mogelijk 

zou dit dan in conflict komen. Dus bij dezen, wij gaan het dus niet ondersteunen vandaag, 

maar we delen wel uw bezorgdheid. 

 

VOORZITTER.- Mijnheer Valkeniers heeft het woord. 

 

De heer VALKENIERS.- Dank u, voorzitter. Wel, dat vindt het Vlaams Belang nu eens een 

pracht van een voorstel van de verzamelde oppositie. O nee, sorry, niet de verzamelde 

oppositie, tot nader orde zijn wij geen meerderheid, dus je zal nog even moeten wachten, 

dames en heren van de deputatie. Alleen, het is spijtig natuurlijk dat de sp.a, Open Vld en 

Groen daar inderdaad niet heel de oppositie bij betrokken hebben, en met name niet de 

PVDA of het Vlaams Belang. Geef toe, je zou veel meer pers gehaald hebben. 

Waarschijnlijk zouden ze beginnen lullen over het doorbreken van het cordon sanitaire, 

maar pers is pers. Inderdaad, ja, je zou het duidelijk halen en het voorstel zou 

goedgekeurd worden. Maar kom, een gemiste kans. Dit laat niet dat wij, niet getreurd, dit 

voorstel gaan goedkeuren. 

 

VOORZITTER.- Mijnheer Sohier heeft het woord. 

 

De heer SOHIER- Ja, wij gaan dat voorstel ook goedkeuren, omdat de bezorgdheid van de 

bewoners daar ook onze bezorgdheid is. Maar ik had begrepen dat het vooral een voorstel 

was door de drie dames, omdat het vanuit de dames gebracht werd. Dus het had niet 

zozeer te maken met partij gevraagd of niet, maar vooral met de dames die het initiatief 

nemen. En ik juich dat toe. Ik voel mij niet gediscrimineerd. 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Bakelants heeft het woord.  

 

Mevrouw BAKELANTS.- Ik wou toch weleens horen welke acties dat er zijn waar u over 

sprak, collega van N-VA. 
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VOORZITTER.- Ja, gedeputeerde De Haes gaat daar dadelijk een toelichting over geven. 

Ik geef hem daarbij dan ook nu direct het woord. Mijnheer De Haes heeft woord. 

 

De heer DE HAES, gedeputeerde.- Dank u, voorzitter. Ik zal maar blijven zitten. Het is 

natuurlijk altijd in de politiek, moet je altijd een afweging maken. Ofwel, je gaat daar 

staan en dan weet je dat er achter de rug niks kan gebeuren, maar anderzijds, als je een 

zetel hebt, mag je die niet afgeven hè, daar moet je goed blijven op zitten.  

 

Dus ik ga toch een zittend gedeputeerde zijn, eventjes. Inderdaad, en er is een 

spreekwoord: een blinde kan het zien, maar in dezen: een dove kan het horen. Er is 

inderdaad een probleem en ik ben daar heel goed van bewust. Ik heb het ook aangekaart 

bij de intendant van het Toekomstverbond, de heer Alexander D’Hooghe. En we blijven die 

problematiek aankaarten en ook opvolgen, zoals ik zal proberen en trachten aan te tonen in 

mijn antwoord.  

Er was inderdaad wat verwarring vorige keer. Het PIH heeft in het verleden geen 

geluidsmetingen uitgevoerd. Er is daar wel een vraag tot metingen geweest, in het kader 

van het masterplan parkverbinding Rivierenhof geluidswerende constructies. Dat was in 

2012. Er zijn nog mensen hier aanwezig die toen in de deputatie zaten. Maar er is mij 

verteld dat de toenmalige beleidsmakers geen studie hebben gelanceerd om te vermijden 

dat er in de richting van het provinciebestuur zou gekeken worden, niet alleen voor de 

studie, maar als je een studie bestelt, komen er ook oplossingen uit en dan, wie gaat dat 

betalen?  

 

Maar het gaat over vandaag. Vandaag moet ik een eerste element melden, het is niet 

onbelangrijk, er is op dit moment een geluidstudie lopende, op vraag van de Belgische 

Akoestische Vereniging en het PIH participeert daarbij. En die geluidstudie die kijkt naar 

de invloed van de coronamaatregelen op de geluidskwaliteit. En die studie loopt nog tot 

september. Eén van de meetpunten staat inderdaad in onze provincie, ten oosten van het 

Rivierenhof aan de Schranshoeve. Dat is geen volwaardige geluidstudie, ik zal de eerste 

zijn om dat toe te geven. En het gaat ook niet over de woonwijk ten noorden van het 

Rivierenhof. Maar het is wel een heel interessant verhaal, omdat je dan eigenlijk door het 

feit dat er zo weinig verkeer was in het begin van die corona-lockdown, dat je eigenlijk een 

nulmeting kunt krijgen. En ik zie ook graag uit naar het resultaat van die studie. 

 

Maar eigenlijk, en dan kijk ik toch naar wie de indieners zijn van dit voorstel, misschien 

moet het voorstel eigenlijk gericht worden aan het Vlaams parlement en inzonderheid 

minister Lydia Peeters of aan de Antwerpse gemeenteraad, Tom Meeuws. Ik vermoed dat 

er hier in de zaal mensen zijn die die mensen hun sm-nummer hebben. Bel ze eens, want 

beiden hebben elkaar gevonden, mevrouw Peters en Tom Meeuws, om wel te investeren in 

het vervangen van reeds bestaande geluidsschermen voor de bewoners ten zuiden, maar 

niet voor de bewoners ten noorden. Daar is niks voor voorzien. Alleen, en dat heb ik wel 

meegenomen, in hun communicatie stond heel duidelijk dat de nieuwe schermen ook 

geluidsabsorberend zouden zijn voor het Rivierenhof. En daarom, dat was ook de reden dat 

we hebben gezegd: we gaan afwachten wat dat doet.  

 

De vraag stelt zich of maatregelen op korte termijn zinvol zijn. En u vraagt vandaag een 

geluidstudie en als bijkomende reden geeft u voor de concerten van komende zomer, maar 
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dan gaan we heel, heel snel moeten schakelen, denk ik. Maar bovendien hoor ik ook een paar 

keer zeggen: het gaat over de bewoners aan de noordzijde die klagen. En dan moeten we 

goed kijken naar wat er kan of zou kunnen gebeuren. Er is een geluidsscherm, en het 

kabinet van de minister van mobiliteit leert ons: enkel vlak achter een geluidsscherm, tot 

vijftig meter, heb je een geluidsvermindering van 10 dB(A). Fysisch, qua fysica gesproken, 

is dat tienmaal minder lawaai, qua gehoor is dat slechts de helft. Maar dat is nog maar 

vijftig meter tot achter het geluidsscherm.  

 

Het effect van een geluidsscherm neemt heel snel af. Vanaf honderd meter is een 

geluidsscherm kostenbaten-technisch niet interessant, dus niet naar de bewoners van het 

noorden toe. Voor die woonwijk aan het noorden van het Rivierenhof zou dat dus geen 

oplossing zijn. Maar er is meer. Er zijn al maatregelen onderzocht of zelfs uitgevoerd en 

gepland, maatregelen die al dan niet effect zullen hebben, maar het is de vraag of dat die 

geluids- of maatregelenstudie op korte termijn nog extra relevante resultaten oplevert 

wanneer geplande maatregelen verder uitgerold worden. Er is op de E313, ook ter hoogte 

van het Rivierenhof, al geïnvesteerd in geluidsreducerend asfalt. Dat zorgt voor een daling 

van een tweetal decibel ten opzichte van gewoon asfalt. Er wordt onderzocht of extra 

beplanting tot extra reductie kan leiden, maar houd er rekening mee: beplanting op een 

beperkte diepte heeft geen fysisch akoestisch effect.  

 

Om een echt geluidsreducerend effect te hebben van 3 tot 5 dB(A), is een heel dicht bos 

van minstens honderd meter naast de weg nodig, of liefst nog meer. Dat moet over een bos 

gaan met een afwisseling van hoge en lage bomen en struiken. Enkel in dat geval heb je een 

geluiddempende werking. Extra beplanting zou dus enkel helpen indien het Rivierenhof zou 

omgevormd worden tot een ondoorwaadbaar bos, de jungle van Deurne.  

 

Nu, snelheidsverlaging op de E313, op dit moment is de snelheid al beperkt, een 

snelheidsverlaging van 120 naar 90, resulteert over het algemeen maar in een 

geluidsreductie van 1 dB(A). Dat is een heel klein, het minst waarneembare verschil voor 

het menselijk oor. Dit kleine verschil is dan toe te wijten eigenlijk omdat vrachtwagens al 

een beperking hebben tot 90. En het zijn net die, die het meeste lawaai produceren. Veel 

belangrijker is waarschijnlijk de lange termijn. De plannen voor het haventracé moeten 

hier ook mee in het debat getrokken worden. Het doorgaand verkeer, het haven 

gerelateerd verkeer, zal op termijn allemaal de afslag naar de ring vermijden om via het 

noordelijk alternatief rond de stad, met het oog natuurlijk voor de leefbaarheid, 

ruimtelijke kwaliteit en bereikbaarheid van de omgeving. Hoe moeten we dat begrijpen?  

 

Een groot deel van het verkeer zal rond de stad worden geleid via A102 Wommelgem-

Ekeren. De spreiding van het verkeer zal ook zorgen voor een spreiding van het geluid. Niet 

onbelangrijk, want als we dat nu zouden meten, kijken we naar maatregelen. Tegen dat we 

die dan kunnen uitvoeren, die maatregelen, is er misschien een totaal andere realiteit aan 

de gang. Er is bovendien, ook niet onbelangrijk, het standpunt, en dat is een politieke 

overweging, van het districtsbestuur van Deurne om de E313 bij voorkeur te laten 

ondertunnelen ter hoogte van het Rivierenhof. En, zo voegt het bestuur eraan toe, elke 

maatregel die die actie zou belemmeren of hypothekeren, die moeten we voorkomen. Ook 

daar moeten we rekening mee houden. Kortom, de problematiek, we kennen die, we 

herkennen die, we erkennen die. Maar er beweegt wat op het terrein en om die voornoemde 
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reden denk ik dat het niet zo opportuun is of zinvol om boven op de lopende initiatieven 

studies op te starten.  

 

Begrijp me niet verkeerd, dat doet niets af aan de bezorgdheid, maar ik heb de hoop, of ik 

reken er zelfs op, dat met de heraanleg, zowel van de ring en de aanleg van de A102 en 

misschien ooit de ondertunneling, ook rekening gehouden wordt. Dat zijn structurele 

oplossingen, dat zijn geen lapmiddelen, maar dat zijn fundamentele oplossingen, en dat er 

dan rekening wordt gehouden met zowel het leven in het park, want daar zijn wij voor 

verantwoordelijk, als voor de woonkwaliteit van de bewoners ten noorden en ten zuiden. 

Dat is het antwoord. Dus ik stel voor om het voorstel niet goed te keuren.  

 

VOORZITTER.- Goed, dank u wel. Mevrouw Van Dienderen heeft het woord. 

 

Mevrouw VAN DIENDEREN.- Ja, dank u wel. Nog een woordje duiding bij de 

initiatiefneemsters. Inderdaad zijn wij niet alleen van het vrouwelijke geslacht, maar wij 

wonen ook alle drie in de stad Antwerpen. Dus er is ook een geografische connectie, wat 

ook bijgedragen heeft om dit partnerschap tot dit initiatief aan te zetten.  

Dank u wel, gedeputeerde, om het op te lijsten, maar ik word er eigenlijk toch niet zo 

vrolijk van. Want tegelijkertijd met de maatregelen die u opsomt, zegt u: goh, eigenlijk 

levert het amper geluidsvermindering op. Er is al een geluidsarme asfalt laag aanwezig, min 

2 dB(A), beplantingen dat werkt niet, want je moet een dicht bos hebben, een 

snelheidsverlaging gaan we ook niet doen, want het is al beperkt tot 90 kilometer per uur. 

En dan zouden we dus moeten wachten tot een structurele oplossing van de A102, wat ook 

twijfelachtig is of dat ooit zal komen, of daar nog geld voor zal zijn. Als de 

Oosterweelverbinding er ligt, zal al het geld misschien wel op zijn. Dus heel duidelijke 

engagementen voor de A102 zijn er ook niet. Laat staan dat die ondertunneling van de 

E313, wat absoluut zo is dat dat een structurele oplossing is, dat daar concrete 

engagementen voor zijn.  

 

Dus ik ben eigenlijk niet zo erg onder de indruk van de maatregelen die u voorlegt. En dus 

ben ik niet overtuigd door uw argument om te zeggen dat een geluidstudie geen zin heeft, 

want er zijn maatregelen in uitvoering. Ja, de maatregelen die ik heb gehoord, evalueert u 

zelf al als een beperkt effect hebbende. Dus ja, dan denk ik: dan kunnen we misschien toch 

maar nog eens proberen om met gedocumenteerde gegevens de ernst van de overlast 

kenbaar te maken om dat standpunt nog maar eens kenbaar te maken. Ik hoor graag dat u 

dat al ook aan de intendant hebt laten weten. Dat is zeer goed, maar een studie met een 

onderzoek naar mogelijke maatregelen zou dat nog extra kunnen onderschrijven. Dus ik 

vind het wel jammer dat dit initiatief niet gesteund wordt door de meerderheid. Dank u 

wel. 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Talhaoui heeft het woord. 

 

Mevrouw TALHAOUI.- Ja, ik zou er gewoon één zin aan willen toevoegen. Mijnheer de 

gedeputeerde, ik vind het eigenlijk spijtig en tegelijkertijd kleinzielig dat u zich verschuilt 

achter de rokken van minister Lydia Peeters en achter de kruin van Tom Meeuws. Terwijl 

het Rivierenhof gewoon honderd procent met de provincie Antwerpen wordt geassocieerd. 

Als je naar het Rivierenhof gaat, zie je overal ons embleem en zie je overal dat de 
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provincie Antwerpen op de een of andere manier met dat park en met de concerten en met 

alle activiteiten die daar gaande zijn, wordt geassocieerd. Als u dan alleen maar aan de 

bewoners kunt zeggen: ja, wij zijn ook bezorgd, dan vind ik dat wel een heel, heel klein 

schaamlapje. 

 

VOORZITTER.- Gedeputeerde De Haes heeft het woord. 

 

De heer DE HAES, gedeputeerde.- Ja, dit is nu wel de omgekeerde wereld. Ik vertel u dat 

de maatregelen op korte termijn niet veel soelaas kunnen brengen. En dan zegt u: ja, maar 

dan moeten we toch een studie, want de maatregelen op lange termijn, die komen er niet. 

Wat wilt u dan met de studie bereiken? Een studie in de kast. Ja, er zijn veel studies nog 

waar ik zou zeggen: kom maar eens uit de kast. Maar in dezen, dat is onzin. Bovendien, en 

wij zijn inderdaad een provinciaal domein, maar de oorzaak is de E313 en het probleem ligt 

aan de overkant in de stad. Wij liggen daar tussen en het enige probleem dat wij hebben, is 

een belevingsprobleem.  

 

En dat geef ik u grif toe, dat is een probleem, maar wij hebben geen vat op de oorzaak en 

wij hebben geen vat op de bewoners die aan de andere kant zitten. Die horen tot 

Vlaanderen of tot de stad. Dus het is wel heel degelijk belangrijk dat Vlaanderen en de 

stad daarin initiatief nemen. Als je nu zou zeggen: wij gaan dat met de provincie oplossen, 

dan gaan we toch nog een paar bevoegdheden moeten bij pakken, want we hebben dat niet. 

 

VOORZITTER.- Goed, bij dezen. Mevrouw Bakelants heeft het woord. 

 

Mevrouw BAKELANTS.- Dus misschien kan er een schrijven gericht worden naar de stad en 

het Vlaams gewest, over dit. 

 

De heer DE HAES, gedeputeerde .- Die is allang weg, de intendant. De brief die moet 

gestuurd worden, is allang weg. 

 

VOORZITTER.- Goed, bij dezen. Als er geen tussenkomsten meer zijn, dan gaan we over 

tot de stemming van het voorstel. Wie het voorstel steunt, stemt ja, de anderen nee of 

onthouding. Mevrouw Vrancken? Mevrouw Jacques? Beiden stemmen neen. 

 

VOORZITTER.- Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

34 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

14 leden hebben ja gestemd; 

20 leden hebben neen gestemd; 

 

Het voorstel wordt niet goedgekeurd met 20 stemmen nee, bij 14 stemmen ja 
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4. Economie, Landbouw en Interne ondersteuning 

 

Nr. 4/1 van de agenda 

 

APB Havencentrum. Jaarrapport 2019 en jaarrekening 2019. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

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

APB zich jaarlijks moet uitspreken over de vaststelling van de jaarrekening. De 

provincieraad neemt kennis van de jaarrekening en brengt advies uit op basis van 

onder meer het verslag van de revisor. Het revisorenverslag geeft aan of de 

jaarrekening juist en volledig is en een waar en getrouw beeld geeft van de 

financiële toestand van het APB. Het advies van uw raad wordt, samen met de 

jaarrekening, overgemaakt aan de Vlaamse Regering die binnen een termijn van 

honderdvijftig dagen een besluit neemt over de goedkeuring van de jaarrekening. 

Indien er binnen deze termijn geen besluit is genomen door de Vlaamse Regering 

wordt ze geacht de jaarrekening goed te keuren. 

 

Daarnaast werd in de beheersovereenkomst tussen de provincie Antwerpen en het 

APB onder artikel 8 opgenomen dat het APB een jaarrapport moet voorleggen. Het 

jaarrapport is een rapporteringdocument waarin verantwoording wordt afgelegd 

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

minimaal een kwalitatief hoofdstuk, een kwantitatief hoofdstuk met de 

realisatiegraad van de indicatoren, een financieel hoofdstuk en een 

personeelshoofdstuk.  

 

Het jaarrapport (wat eveneens geldt als geïllustreerd jaarverslag) kan u raadplegen 

via deze link: http://publicaties.provincieantwerpen.be/havencentrum-jaarverslag-

2019/cover/ - het BBC-rapport met de jaarrekening zijn digitaal toegevoegd deze 

werden door de raad van bestuur goedgekeurd in vergadering van 26/5/20. 

 

De jaarrekening 2019 sluit af met een balanstotaal van 1.461.577,05 EUR en een 

te verwerken resultaat van 146.590,34 EUR. Het resultaat op kasbasis bedroeg 

1.143.289,17 EUR. 

 

De raad van bestuur zal dit resultaat als volgt bestemmen: 146.590,34 EUR te 

verrekenen met het gecumuleerde resultaat van de vorige boekjaren.   

 

De verklaring van de bedrijfsrevisor met betrekking tot deze jaarrekening is 

afgelegd zonder voorbehoud. Het volledige verslag van de bedrijfsrevisor is 

toegevoegd aan het jaarrapport. 

 

Op grond van dit verslag en het besluit van de raad van bestuur over de 

goedkeuring van de jaarrekening 2019 stelt de deputatie aan uw raad voor een 

gunstig advies uit te brengen over deze jaarrekening. 

 

Als digitale bijlage is tevens de doelstellingenrealisatienota van het APB 

Havencentrum toegevoegd waarin de beleidseffecten worden weergegeven. 

 

Daarnaast werden het geïllustreerd jaarverslag, de afschrijvingstabel en de 

beoordeling van het milieumanagementsysteem (MMS) digitaal toegevoegd als 

onderdeel van het jaarrapport. 

 

http://publicaties.provincieantwerpen.be/havencentrum-jaarverslag-2019/cover/
http://publicaties.provincieantwerpen.be/havencentrum-jaarverslag-2019/cover/
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Dit verslag is goedgekeurd in deputatiezitting van 4 juni 2020. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 236bis van het provinciedecreet; 

 

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

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

centra voor maatschappelijk welzijn; 

 

Gelet op de goedkeuring van het jaarrapport en de jaarrekening 2019 door de raad 

van bestuur van het APB Havencentrum in vergadering van 26/5/20; 

 

Gelet op artikel 8 van de beheersovereenkomst tussen de provincie Antwerpen en 

het APB; 

 

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

betreffende de jaarrekening; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Kennis wordt genomen van het jaarrapport 2019 van het autonoom provinciebedrijf 

Havencentrum 

 

Artikel 2: 

Kennis wordt genomen van de jaarrekening 2019 van het APB Havencentrum. 

Gunstig advies wordt uitgebracht over deze jaarrekening en voor goedkeuring 

overgemaakt aan de Vlaamse Regering. 

 

Artikel 3: 

Kennis wordt genomen van de doelstellingenrealisatienota van het APB 

Havencentrum. 

 

Artikel 4: 

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

als volgt te bestemmen: het resultaat van 146.590,34 EUR te verrekenen met het 

gecumuleerde resultaat van de vorige boekjaren. 

 

Artikel 5  

Kennis wordt genomen van de beslissing van de raad van bestuur om volgende 

bestemde fondsen aan te leggen:  

 

Bijlagen: 

Bijlage 1: 1_APB_HC_jaarrapport 2019 

Bijlage 2: 2_ APB_HC_doelstellingenrealisatienota_2019 

Bijlage 3: 3_APB_HC_jaarrekening 2019_BBC rapport 

Bijlage 4: 4_APB_Havencentrum _afschrijvingstabel_2019 

Bijlage 5: 5_APB_Havencentrum_verslag bedrijfsrevisor_JR 2019 

Bijlage 6: 6_APB_Havencentrum_beoordeling_MMS_2019 

Bijlage 7: 7_APB_Havencentrum_geïllustreerd jaarverslag met cijfermateriaal  
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VOORZITTER.- Geen vragen. Stemming kan starten. Mevrouw Vrancken? Mevrouw  

Jacques? Beiden stemmen ja. 

 

VOORZITTER.- Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

34 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

32 leden hebben ja gestemd; 

2 leden hebben zich onthouden. 

 

Goedgekeurd met 32 stemmen ja, bij 2 onthoudingen. 
 

 

Nr. 4/2 van de agenda 

 

APB Havencentrum. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 

2020). Financieel evenwicht met de toelichting bij de aanpassing van de 

kredieten. Goedkeuring. 

Verslag van het directiecomité 

 

 

Door uw raad werd in vergadering van 6 december 2019 het Meerjarenplan 2020-

2025 (boekjaar 2020) van het APB Havencentrum goedgekeurd. 

 

Ondertussen heeft de raad van bestuur van het APB Havencentrum een eerste 

wijziging hieraan vastgesteld. In dit aangepast meerjarenplan worden de financiële 

consequenties voor de genomen beleidskeuzes opgenomen. 

 

Het financieel document werd toegevoegd als bijlage van dit besluit en bevat naast 

de strategische nota met een overzicht van de te realiseren beleidsdoelstellingen en 

actieplannen drie onderdelen :  

 

- Aangepast meerjarenplan conform schema’s M1-> M3 

- Aangepaste toelichting meerjarenplan volgens schema’s T1 ->3 en de 

financiële risico’s en assumpties voor de planningsperiode 

- Overzicht met toelichting van de verschuivingen 

 

De jaarlijkse dotatie, die door het provinciebestuur ten behoeve van het autonoom 

provinciebedrijf dient voorzien te worden om haar missie en activiteiten te 

ontwikkelen verhoogt in het aangepast meerjarenplan met : 

 

- 1.700 EUR voor 2020 

- 1.700 EUR voor 2021 

- 1.700 EUR voor 2022 

- 1.700 EUR voor 2023 

- 1.700 EUR voor 2024 

- 1.700 EUR voor 2025 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 4 juni 2020. 

 

Het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 van het autonoom provinciebedrijf werd 

door de raad van bestuur van het APB vastgesteld op 4 juni 2020.  

 

De provincieraad van Antwerpen, 
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Gelet op de artikelen 225 tot 237 van het provinciedecreet; 

 

Gelet op het provincieraadsbesluit van 28 november 2013 houdende goedkeuring 

van de statuten van het autonoom provinciebedrijf Havencentrum; 

 

Gelet op de beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf 

Havencentrum; 

 

Gelet op het provincieraadsbesluit van 6 december 2019 houdende goedkeuring 

van het initiële meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2020; 

 

Gelet op de vaststelling van het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 en de 

kredieten 2020 door de raad van bestuur van het APB Havencentrum in zitting van 

4 juni 2020; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020) van 

het autonoom provinciebedrijf Havencentrum.  

 

Artikel 2: 

Goedgekeurd wordt dat het autonoom provinciebedrijf Havencentrum voor de 

realisatie van de doelstellingen een dotatieverhoging van zal ontvangen van : 

 

- 1.700 EUR voor 2020 

- 1.700 EUR voor 2021 

- 1.700 EUR voor 2022 

- 1.700 EUR voor 2023 

- 1.700 EUR voor 2024 

- 1.700 EUR voor 2025 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Bakelants heeft het woord. 

 

Mevrouw BAKELANTS.- Een vraagje aan de gedeputeerde. Want we hebben in de raad van 

bestuur toelichting gekregen over het nieuwe business model, naar de toekomst toe. Ik was 

er wat matig tevreden over. Er was een studie gebeurd door Deloitte en ik vroeg mij toch 

eens af wat die studie nu eigenlijk gekost heeft. En ook, er wordt in de toekomst ook nog 

met dat bureau gewerkt over het nieuwe havenbelevingscentrum, wat dat gaat kosten. 

Heeft u daar een zicht op? 

 

VOORZITTER.- Gedeputeerde Caluwé heeft het woord. 

 

De heer CALUWÉ, gedeputeer.- Nee, ik kan niet zo uit het hoofd het bedrag zeggen. Ik zal 

het bezorgen. 

 

VOORZITTER.- Goed. Dan kunnen we verder overgaan tot de stemming van punt 4/2. De 

stemming kan starten. Mevrouw Vrancken? Mevrouw Jacques? Beiden stemmen ja. 

 

VOORZITTER.- Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
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34 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

32 leden hebben ja gestemd; 

2 leden hebben neen gestemd; 

 

Goedgekeurd met 32 stemmen ja, bij 2 stemmen nee. 
 

 

Nr. 4/3 van de agenda 

 

APB HH. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020). Financieel 

evenwicht met de toelichting bij de aanpassing van de kredieten. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

Door uw raad werd in vergadering van 6 december 2019 het Meerjarenplan 2020-

2025 (boekjaar 2020) van het APB Hooibeekhoeve goedgekeurd. 

 

Ondertussen heeft de raad van bestuur van het APB Hooibeekhoeve een eerste 

wijziging hieraan vastgesteld. In dit aangepast meerjarenplan worden de financiële 

consequenties voor de genomen beleidskeuzes opgenomen. 

 

Het financieel document werd toegevoegd als bijlage van dit besluit en bevat naast 

de strategische nota met een overzicht van de te realiseren beleidsdoelstellingen en 

actieplannen drie onderdelen :  

 

- Aangepast meerjarenplan conform schema’s M1-> M3 

- Aangepaste toelichting meerjarenplan volgens schema’s T1 ->3 en de 

financiële risico’s en assumpties voor de planningsperiode 

- Overzicht met toelichting van de verschuivingen 

 

De jaarlijkse dotatie, die door het provinciebestuur ten behoeve van het autonoom 

provinciebedrijf dient voorzien te worden om haar missie en activiteiten te 

ontwikkelen verhoogt in het aangepast meerjarenplan met : 

 

- 3.600 EUR voor 2020 

- 3.600 EUR voor 2021 

- 3.600 EUR voor 2022 

- 3.600 EUR voor 2023 

- 3.600 EUR voor 2024 

- 3.600 EUR voor 2025 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 4 juni 2020. 

 

Het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 van het autonoom provinciebedrijf werd 

door de raad van bestuur van het APB vastgesteld op 25 juni 2020.  

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de artikelen 225 tot 237 van het provinciedecreet; 

 

Gelet op het provincieraadsbesluit van 26 september 2013 houdende goedkeuring 

van de statuten van het autonoom provinciebedrijf Hooibeekhoeve; 
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Gelet op de beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf 

Hooibeekhoeve; 

 

Gelet op het provincieraadsbesluit van 6 december 2019 houdende goedkeuring 

van het initiële meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2020; 

 

Gelet op de vaststelling van het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 en de 

kredieten 2020 door de raad van bestuur van het APB Hooibeekhoeve in zitting van 

25 juni 2020; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020) van 

het autonoom provinciebedrijf Hooibeekhoeve.  

 

Artikel 2: 

Goedgekeurd wordt dat het autonoom provinciebedrijf Hooibeekhoeve voor de 

realisatie van de doelstellingen een dotatieverhoging van zal ontvangen van : 

 

- 3.600 EUR voor 2020 

- 3.600 EUR voor 2021 

- 3.600 EUR voor 2022 

- 3.600 EUR voor 2023 

- 3.600 EUR voor 2024 

- 3.600 EUR voor 2025  

 

VOORZITTER.- Geen vragen. Stemming kan starten. Mevrouw Vrancken? Mevrouw  

Jacques? Beiden stemmen ja. 

 

VOORZITTER.- Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

33 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

26 leden hebben ja gestemd; 

2 leden hebben neen gestemd; 

5 leden hebben zich onthouden. 

 

Goedgekeurd met 26 stemmen ja, bij 2 stemmen nee en 5 onthoudingen. 
 

 

Nr. 4/4 van de agenda 

 

EVAP Proefbedrijf Pluimveehouderij vzw. Jaarrapport 2019 en 

jaarrekening 2019. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

Met het EVAP Proefbedrijf Pluimveehouderij vzw werd een 

samenwerkingsovereenkomst afgesloten waarin onder artikel 8 werd vastgelegd dat 

het EVAP een jaarrapport moet voorleggen aan de provincieraad.  
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Het jaarrapport is een rapporteringdocument waarin verantwoording wordt afgelegd 

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

minimaal een kwalitatief hoofdstuk, een kwantitatief hoofdstuk met de 

realisatiegraad van de indicatoren, een financieel hoofdstuk en een 

personeelshoofdstuk.  

 

Het jaarrapport (dat eveneens geldt als geïllustreerd jaarverslag kan digitaal 

worden geraadpleegd via volgende link: 

http://publicaties.provincieantwerpen.be/proefbedrijf-pluimveehouderij-

2019/cover/), de klassieke balans en resultatenrekening werden digitaal 

toegevoegd en werden door de algemene vergadering goedgekeurd in vergadering 

van 26/5/20.  

 

De jaarrekening 2019 sluit af met een balanstotaal van 6.151.294 EUR en een te 

verwerken resultaat van 292.582 EUR.  

 

De algemene vergadering zal dit resultaat als volgt bestemmen: 292.582 EUR te 

verrekenen met het gecumuleerde resultaat van de vorige boekjaren. 

 

De verklaring van de bedrijfsrevisor  en de commissarissen met betrekking tot deze 

jaarrekening is afgelegd zonder voorbehoud. Het volledige verslag van de 

bedrijfsrevisor is toegevoegd aan het jaarrapport. 

 

Als digitale bijlage is tevens de doelstellingenrealisatienota van het APB Proefbedrijf 

Pluimveehouderij vzw toegevoegd waarin de beleidseffecten worden weergegeven. 

 

Daarnaast werden het geïllustreerd jaarverslag, het detail van de roerende 

investeringen en het rapport van het milieumanagementsysteem (MMS) digitaal 

toegevoegd als onderdeel van het jaarrapport. 

 

Dit verslag is goedgekeurd in deputatiezitting van 4 juni 2020. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 8 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie 

Antwerpen en het EVAP Proefbedrijf Pluimveehouderij vzw; 

 

Gelet op de goedkeuring van het jaarrapport 2019 en de jaarrekening 2019 door de 

algemene vergadering van het EVAP Proefbedrijf Pluimveehouderij vzw in 

vergadering van 26 mei 2020; 

 

Gelet op het verslag van de revisor en de commissarissen en hun verklaring zonder 

voorbehoud betreffende de jaarrekening; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt het jaarrapport 2019 van het EVAP Proefbedrijf 

Pluimveehouderij vzw. 

 

Artikel 2: 

http://publicaties.provincieantwerpen.be/proefbedrijf-pluimveehouderij-2019/cover/
http://publicaties.provincieantwerpen.be/proefbedrijf-pluimveehouderij-2019/cover/
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Goedgekeurd wordt het jaarrapport 2019 van het EVAP Proefbedrijf 

Pluimveehouderij vzw. 

 

Artikel 3: 

Kennis wordt genomen van de beslissing van de algemene vergadering om het 

resultaat als volgt te bestemmen: het resultaat van 292.582 EUR te verrekenen 

met het gecumuleerde resultaat van de vorige boekjaren. 

 

Bijlagen: 

Bijlage 1: 1_EVAP_PV_jaarrapport 2019 

Bijlage 3: 3_EVAP_PV_Jaarrekening 2019_BBC_rapport 

Bijlage 4: 4_EVAP_PV_afschrijvingstabel_2019 

Bijlage 5: 5_EVAP_PV_verslag bedrijfsrevisor_2019 

Bijlage 6: 6_EVAP_ Proefbedrijf Pluimveehouderij vzw_beoordeling_MMS_2019 

Bijlage 7: 7_EVAP_ Proefbedrijf Pluimveehouderij vzw_geïllustreerd jaarverslag met 

cijfermateriaal  

 

VOORZITTER.- Geen vragen. Stemming kan starten. Mevrouw Vrancken? Mevrouw  

Jacques? Beiden stemmen ja. 

 

VOORZITTER.- Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

33 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

26 leden hebben ja gestemd; 

7 leden hebben zich onthouden. 

 

Goedgekeurd met 26 stemmen ja, bij 7 onthoudingen. 
 

 

Nr. 4/5 van de agenda 

 

Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij. Goedkeuring 

beheersovereenkomst. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

POM is een publiekrechterlijke instelling met eigen rechtspersoon, een in sui 

generis, en heeft tot doel het uitvoeren van projecten ter versterking van de 

infrastructuur tot vestiging van het bedrijfsleven. Daarnaast vormt POM het 

instrument waarmee Provincie Antwerpen haar sociaaleconomisch beleid uitvoert. 

Zij draagt bij tot de bevordering van de sociaaleconomische ontwikkeling van 

Provincie Antwerpen, met name door de ondersteuning en uitvoering van de 

sociaaleconomische projecten. Zij onderbouwt bovendien de provinciale 

sociaaleconomische strategie via ontwikkeling, uitvoering en begeleiding van 

projecten. 

 

Om de missie, zoals beschreven in het POM-decreet van 7 mei 2004, te realiseren 

zal POM bijdragen tot het voeren van een duurzaam economisch beleid in de 

Provincie Antwerpen en dit door middel van de uitvoeringstaken zoals beschreven 

in de beheersovereenkomst onder deel 3, hoofdstuk 1, artikel 1. 

 

Na de volledige vernieuwing van de provincieraad moest er echter een nieuwe 

overeenkomst worden gesloten. Voor de nieuwe overeenkomst werd geopteerd om 

na onderhandeling tussen POM en de provinciale departementen, de bestaande 



PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 

 106 

afspraken en wederzijdse engagementen te actualiseren en om de overeenkomst, 

rekening houdende met het provinciedecreet en het streven naar uniformiteit met 

de andere APB’s en EVAP’s, te aligneren op de lopende beheersovereenkomst. 

 

De beheersovereenkomst bevat volgende onderdelen: 

 

Leeswijzer: Structuur van de overeenkomst  

Gebruikte definities en afkortingen 

DEEL 1 - Algemene bepalingen 

DEEL 2 - Situering beheersovereenkomst in beleidskader 

DEEL 3 – Engagementen van POM 

Hoofdstuk 1 – Realisatie van de doelstellingen en actieplannen 

Hoofdstuk 2 – Plannings- en rapporteringsdocumenten  

Hoofdstuk 3 - Codes, standaarden en richtlijnen 

DEEL 4: Engagementen van PROVANT 

Hoofdstuk 1 – Financiering en ondersteuning: algemeen 

Hoofdstuk 2 – Financiering in het kader van personeel 

Hoofdstuk 3 – Financiering in het kader van logistieke voorzieningen 

Hoofdstuk 4 – Financiering in het kader van ICT – voorzieningen 

Hoofdstuk 5 – Financiering in het kader van communicatie-voorzieningen 

Hoofdstuk 6 – Financiering in het kader van financiële processen 

Hoofdstuk 7 – Gegevensverstrekking aan POM 

Hoofdstuk 8 – Ondersteuning in het kader van het ISO14001 

Hoofdstuk 9 – Ondersteuning in het kader van privacy en informatieveiligheid 

DEEL 5 – Personeel van POM 

DEEL 6 - Bestuur 

DEEL 7 – Externe audit 

DEEL 8 – Evaluatie, sanctionering en geschillenregeling 

DEEL 9 - Inwerkingtreding 

 

De duur van de beheersovereenkomst wordt afgestemd op de legislatuur. De 

beheersovereenkomst wordt gesloten voor een periode die eindigt uiterlijk zes 

maanden na de volledige vernieuwing van de provincieraad.  Indien bij het 

verstrijken van deze termijn geen nieuwe beheersovereenkomst in werking is 

getreden, wordt deze beheersovereenkomst van rechtswege verlengd met één jaar. 

Als geen nieuwe beheersovereenkomst in werking is getreden binnen één jaar na 

deze verlenging of als de beheersovereenkomst werd ontbonden of geschorst, kan 

de provincieraad na overleg met POM voorlopige regels vaststellen inzake de in de 

beheersovereenkomst bedoelde aangelegenheden.  Die voorlopige regels zullen als 

beheersovereenkomst gelden tot op het ogenblik dat een nieuwe 

beheersovereenkomst in werking treedt.  

 

Dit verslag werd door deputatie goedgekeurd op 4 juni 2020. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 
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De voorgelegde beheersovereenkomst met de Provinciale 

Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen wordt goedgekeurd met ingang van 1 juli 

2020. 

 

Artikel 2: 

De duur van de beheersovereenkomst wordt afgestemd op de legislatuur. Ze wordt 

gesloten voor een periode die eindigt uiterlijk zes maanden na de volledige 

vernieuwing van de provincieraad. Indien bij het verstrijken van deze termijn geen 

nieuwe beheersovereenkomst in werking is getreden, wordt de overeenkomst van 

rechtswege verlengd met één jaar. 

 

VOORZITTER.- Geen vragen. Stemming kan starten. Mevrouw Vrancken? Mevrouw  

Jacques? Beiden stemmen ja. 

 

VOORZITTER.- Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

33 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

33 leden hebben ja gestemd; 

 

Goedgekeurd met 33 stemmen ja. 
 

 

Nr. 4/6 van de agenda 

 

Budget 2020. Exploitatiebudget. Beleidsdomeinen Economie, Streekbeleid 

en Europa. ARK-code - 64902000 niet-nominatieve subsidie 'Subsidiëring 

economie, innovatie en internationale samenwerking (V)'. Verdeling van 

krediet. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

In bijgaand verslag wordt gevraagd in te stemmen met aanwending van het 

verdeelkrediet met als omschrijving ‘Subsidiëring economie, innovatie en 

internationale samenwerking’. 

 

 Project ‘Rock Paper Pencil’ (deelbudget 75.000 EUR) 

 

ROCK PAPER PENCIL bouwt verder op het succesvolle EFRO-project “Turnhout - 

Games, Cards & Comics”, dat Turnhout terug op de kaart zet als strip- en spelstad 

en als hub voor tekenaars en ontwerpers, de creatieve ondernemers achter deze 

industrie.  

 

De stad Turnhout en POM Antwerpen willen ROCK PAPER PENCIL - samen met de 

uitvoerende partners Cartamundi, Stripgids en Game Brewer - uitbouwen tot een 

ecosysteem voor creatief ondernemerschap. Dit ecosysteem biedt tools en een 

platform aan om strip- en spelmakers hun loopbaan te laten uitbouwen, de snel 

evoluerende spelindustrie en uitgeverswereld te voeden met nieuw grafisch talent 

en het creatief imago van Turnhout wil inzetten om de attractie naar de 

(binnen)stad te versterken. De succesformule blijft een combinatie van 

masterclasses rond ondernemerschap, het Fablab2300 en het Games & Comics 

Festival, een vakbeurs waar tekenaars, ontwerpers, uitgevers, producenten elkaars 

werk en vak leren kennen en tonen aan het grote publiek. ROCK PAPER PENCIL 

moet een merknaam worden voor creatieve ondernemers die hen en hun publiek 

(klanten) van ver buiten de regio de weg wijst naar Turnhout.  
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De stad Turnhout focust vooral op investeringen en initiatieven op het terrein met 

o.a. de uitbouw, onderhoud en begeleiding van het Fablab2300 en de 

masterclasses. Tevens wil Turnhout met dit project zichtbaarheid in de 

binnenstad/handelskern creëren. POM Antwerpen zet in op de uitbouw van een 

organisatiestructuur, een creatieve community en netwerking om tot een duurzaam 

ecosysteem te komen. Er zal binnen POM Antwerpen ook gestreefd worden naar 

afstemming en wederzijdse versterking tussen ROCK PAPER PENCIL en het 

samenwerkingsplatform ‘Antwerp. Powered by Creatives’ (APBC). 

 

De totale duurtijd van de uitbouw van een duurzaam ecosysteem wordt geraamd 

op drie jaar. De bedoeling is om stapsgewijs te evolueren naar minder publieke en 

meer private financiering. Daarvoor wordt een businessmodel uitgewerkt, uitgetest 

en geïmplementeerd. De stad Turnhout voorziet voor dit project op haar eigen 

begroting jaarlijks een budget van 110.000 EUR. Het gevraagde subsidiebedrag van 

75.000 EUR van het budgetjaar 2020 voor het project ‘Rock Paper Pencil’ zal door 

POM Antwerpen onder meer worden aangewend om de communicatiestrategie, 

uitbouw online community en upgrade website, netwerkplatform te bekostigen. De 

programmatie en werkingskosten van de masterclasses en vakbeurs/festival wordt 

hiermee ook deels gefinancierd. 

 

Voorgesteld wordt om voor het project ‘Rock Paper Pencil’ een bedrag van 

75.000 EUR te voorzien ten behoeve van POM Antwerpen. In afwijking van artikel 3 

van het provinciaal reglement van 16 december 2010 betreffende de subsidiëringen 

en het toestaan van reservevorming door subsidietrekkers dienen de 

verantwoordingsstukken uiterlijk op 30 september 2021 toe te komen op de Dienst 

Economie, Innovatie en Samenleven. 

 

 Project ‘Wetenschapspark Universiteit Antwerpen. Versterking en 

ontwikkeling van ambitieuze op innovatie gerichte ecosystemen 

binnen Health’ (deelbudget 100.000 EUR) 

 

Om innovatie te stimuleren, om ondernemers aan te moedigen onderling samen te 

werken aan nieuwe projecten en tevens de brug te slaan naar kennisinstellingen, is 

het waardevol binnen specifieke niches in te zetten op kennisnetwerken.  

 

Deze netwerken kunnen onder meer partijen samenbrengen, start-ups slim 

omringen, financiers aantrekken en co-creatieprojecten mogelijk maken. POM 

Antwerpen gelooft sterk in dergelijke ecosystemen, omdat ze innovatieve bedrijven 

aantrekken en ondernemerschap in de hand werken. Met het Wetenschapspark 

Universiteit Antwerpen te Niel beschikt POM Antwerpen over de ideale omgeving 

om dergelijke ecosystemen ook fysiek een plaats te geven. De voorbije twee jaar 

werd ingezet op de uitbouw van eu.reca (de European Respiratory Cluster 

Antwerp), een nichenetwerk binnen de respiratoire sector. Recent werd at.las 

opgericht (Leveraging Affordable Solutions for Advanced Therapies) met focus op 

geavanceerde therapieën zoals cel- en gentherapie, evenals tissue engineering 

(onderzoek naar weefselengineering).  

 

Voor beide ecosystemen zijn er momenteel opportuniteiten om verder in te zetten 

op duurzame financiering: 

- eu.reca: de Covid-19 crisis leidt tot nieuwe en grote aandacht voor 

respiratoire aandoeningen.  
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- at.las: de Vlaamse overheid herziet haar clusterbeleid met aandacht voor 

health & personalized medicine. Zowel vanuit de bedrijfswereld als vanuit de 

academische wereld groeit de interesse voor het domein en wordt at.las 

gezien als valabele netwerkpartner.  

 

Ook één van de voornaamste drijfveren van POM Antwerpen om in te zetten op 

deze ecosystemen, is de steun en omkadering die ze bieden aan jonge innovatieve 

ondernemers. We stellen vast dat veel jonge bedrijven baat hebben bij een 

interdisciplinaire adviesraad, maar niet de middelen hebben om die in het leven te 

roepen. Vanuit een ecosysteem kan die leemte worden opgevuld en kan waardevol 

advies in het bedrijf worden ingebracht. Vaak echter gaat het om advies vanuit 

medische hoek (doet mijn device de juiste dingen?, geeft mijn service antwoord op 

de juiste vragen?,…). Artsen-specialisten en zeker diegenen die ook 

ondernemerservaring hebben opgebouwd leveren dergelijke inspanningen zelden 

gratis. Startups kunnen de kost van deze adviesvragen een beetje dragen maar 

toch blijft de financiële drempel hoog. Met het systeem van innovatievouchers wil 

POM Antwerpen daaraan verhelpen. 

 

Om bovenstaande opportuniteiten te kunnen grijpen, vraagt POM Antwerpen 

financiële ondersteuning voor de versterking en ontwikkeling van de ecosystemen 

‘eu.reca’ en ‘at.las’ voor respectievelijk 30.000 EUR en 55.000 EUR. Voor het 

systeem van innovatievouchers wordt een provinciale tussenkomst gevraagd van 

15.000 EUR. POM Antwerpen stelt voor het project 0,8 VTE (projectcoördinatie-en 

uitvoering) en 0,5 VTE voor de communicatie ter beschikking (geraamd op 100.000 

EUR). 

 

Voorgesteld wordt om voor het project ‘Wetenschapspark Universiteit Antwerpen. 

Versterking en ontwikkeling van ambitieuze op innovatie gerichte ecosystemen 

binnen Health’ een bedrag van 100.000 EUR te voorzien ten behoeve van POM 

Antwerpen. 

 

 Project ‘Port Xpert (schooljaar 2020 – 2021)’ (deelbudget 

20.000 EUR) 

 

De Antwerpse haven is de belangrijkste motor van de economie in de provincie 

Antwerpen. De toekomstige arbeidsmarkt en de huidige mis-match tussen vraag en 

aanbod in de havensectoren is één van de grootste uitdagingen die de Antwerpse 

haven moet overwinnen in het komende decennium. Deze uitdaging is helemaal in 

lijn met de missie van het Havencentrum. 

Port Xpert is een nieuw programma dat als doel heeft jongeren zowel te laten 

kennismaken met de haven en de impact die deze heeft op hun leven als in contact 

brengen met potentiële jobs en werkgevers. Dit alles op een manier die jongeren 

van vandaag aanspreekt, zodat de boodschap ook blijft hangen en de kans op 

doorstroming naar een job in de haven effectief groter wordt. Het programma is 

anderzijds rechtstreeks gericht op jongeren waarvan de kans groot is dat ze voor 

een job in een van de havensectoren kiezen. 

 

Port Xpert wordt opgebouwd in verschillende stappen: een voortraject in de klas in 

de vorm van een kaartspel met begeleidende app (inzicht in werking van de hele 

haven + duidelijke link met de eigen leefwereld), een doe-activiteit de dag zelf 

(inzicht in sector en jobs door zelf te doen) en een gericht, thematisch 

bedrijfsbezoek onder begeleiding van een jonge werknemer (maximaal identificeren 
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door de deelnemers, thema-keuze op basis van studierichting om mogelijke match 

met jobs te verhogen).  

 

Het APB Havencentrum zal het programma Port Xpert exclusief richten op de 3de 

graad secundair onderwijs van scholen die zich bevinden binnen het kerngebied van 

het Havencentrum (provincie Antwerpen, regio Waasland, grensgemeenten 

Nederland). Dit omwille van het feit dat leerlingen die in dit gebied school lopen, de 

grootste kanshebbers zijn om werkelijk in de haven van Antwerpen te gaan werken, 

en zo de bedrijven die er actief zijn te versterken.   

 

Port Xpert zal in najaar 2020 zijn laatste generale repetities kennen, onder 

voorbehoud van de verdere impact van Covid-19. Vanaf januari 2021 zal deze 

excursie te boeken zijn bij het APB Havencentrum. Alle scholen binnen het 

kerngebied zullen op verschillende manieren op de hoogte gebracht worden van dit 

nieuwe aanbod. Om bij zoveel mogelijk van deze kanshebbers draagvlak te creëren 

voor de haven enerzijds en enthousiasme voor sectoren en jobs anderzijds, worden 

de drempels zoveel als mogelijk verlaagd.  

 

Het voorgestelde subsidiebedrag van 20.000 EUR ten behoeve van het APB 

Havencentrum voor het project ‘Port Xpert (schooljaar 2020-2021)’ zal worden 

aangewend om de kostprijs per leerling van de excursie naar beneden te halen, 

zodat het voor elke school financieel haalbaarder wordt om een dergelijke excursie 

te volgen. De kosten voor het volledige project worden geraamd op 95.300 EUR.  

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 4 juni 2020. 

 

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 75.000,00 EUR aan POM Antwerpen (project 

‘Rock Paper Pencil’) vanuit het verdeelkrediet ‘Subsidiëring economie, innovatie en 

internationale samenwerking (V) van het budget 2020 ingeschreven onder ARK-

code 64902000, ARK-omschrijving: niet-nominatieve subsidies (ramingsnummer 

MJP000429).  

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 2021 

toe te komen op de Dienst Economie, Innovatie en Samenleven. 

 

Artikel 2: 

Ingestemd wordt met een subsidie van 100.000,00 EUR aan POM Antwerpen 

(project ‘Wetenschapspark Universiteit Antwerpen. Versterking en ontwikkeling van 

ambitieuze op innovatie gerichte ecosystemen binnen Health’ ) vanuit het 

verdeelkrediet ‘Subsidiëring economie, innovatie en internationale samenwerking 

(V) van het budget 2020 ingeschreven onder ARK-code 64902000, ARK-

omschrijving: niet-nominatieve subsidies (ramingsnummer MJP000429). 

 

Artikel 3: 
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Ingestemd wordt met een subsidie van 20.000,00 EUR aan APB Havencentrum 

(project ‘Port Xpert’ (schooljaar 2020 - 2021) vanuit het verdeelkrediet 

‘Subsidiëring economie, innovatie en internationale samenwerking (V) van het 

budget 2020 ingeschreven onder ARK-code 64902000, ARK-omschrijving: niet-

nominatieve subsidies (ramingsnummer MJP000429). 

 

VOORZITTER.- Geen vragen. Stemming kan starten. Mevrouw Vrancken? Mevrouw  

Jacques? Beiden stemmen ja. 

 

VOORZITTER.- Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

34 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

30 leden hebben ja gestemd; 

4 leden hebben zich onthouden. 

 

Goedgekeurd met 30 stemmen ja, bij 4 onthoudingen. 
 

 

Nr. 4/7 van de agenda 

 

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020). Aanpassing van de 

dotaties van de autonome provinciebedrijven en de extern 

verzelfstandigde agentschappen privaat met vzw-structuur. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

Naar aanleiding van de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020 – 

maand juni) werd door de deputatie in zitting van 4 juni 2020 beslist tot het 

wijzigen van dotaties van de autonome provinciebedrijven (APB’s) en de extern 

verzelfstandigde agentschappen privaat met vzw-structuur (EVAP’s). 

 

Bij elke APB of EVAP blijft het evenwicht van het meerjarenplan 2020-2025 

(boekjaar 2020) bewaard na de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 

2020 – maand juni). De autonome provinciebedrijven (APB’s) leggen de 

gedetailleerde informatie over hun dotatiewijzigingen in een apart verslag in 

dezelfde provincieraad voor. 

 

Het gaat om volgende dotatiewijzigingen van de hieronder opgesomde 

APB’s/EVAP’s: 

 

APB De Warande (WAR) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

+8.500,00 +8.500,00 +8.500,00 +8.500,00 +8.500,00 +8.500,00 

 

APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen (POA) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

+26.000,00 +26.000,00 +26.000,00 +26.000,00 +26.000,00 +26.000,00 
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APB Provinciaal Vormingscentrum Malle (PVM) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

+8.200,00 +8.200,00 +8.200,00 +8.200,00 +8.200,00 +8.200,00 

 

APB Campus Vesta (CVST) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

+14.500,00 +14.500,00 +14.500,00 +14.500,00 +14.500,00 +14.500,00 

 

APB Inovant (INOV) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

+/- 0,00 +/- 0,00 +/- 0,00 +/- 0,00 +/- 0,00 +/- 0,00 

 

APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer (PRZ) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

+14.700,00 +14.700,00 +14.700,00 +14.700,00 +14.700,00 +14.700,00 

 

APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre (PRDS) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

+5.200,00 +5.200,00 +5.200,00 +5.200,00 +5.200,00 +5.200,00 

 

EVAP Arboretum Kalmthout (AK) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

+/- 0,00 +/- 0,00 +/- 0,00 +/- 0,00 +/- 0,00 +/- 0,00 

 

EVAP Provinciaal Sport- en Recreatiedomein De Nekker (PSRN) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

+10.000,00 +10.000,00 +10.000,00 +10.000,00 +10.000,00 +10.000,00 

 

APB Toerisme Provincie Antwerpen (TPA) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
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+52.400,00 +102.400,00 +202.400,00 +202.400,00 +202.400,00 +202.400,00 

 

APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

+18.100,00 +18.100,00 +18.100,00 +18.100,00 +18.100,00 +18.100,00 

 

APB Provinciaal Secretariaat voor Europese Structuurfondsen (PSES) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

+2.200,00 +2.200,00 +2.200,00 +2.200,00 +2.200,00 +2.200,00 

 

APB Kamp C (KMPC) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

+4.700,00 +4.700,00 +4.700,00 +4.700,00 +4.700,00 +4.700,00 

 

APB Hooibeekhoeve (HH) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

+3.600,00 +3.600,00 +3.600,00 +3.600,00 +3.600,00 +3.600,00 

 

EVAP Proefbedrijf Pluimveehouderij (PV) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

+2.500,00 +2.500,00 +2.500,00 +2.500,00 +2.500,00 +2.500,00 

 

APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas (PDA) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

+1.400,00 +1.400,00 +1.400,00 +1.400,00 +1.400,00 +1.400,00 

 

APB Havencentrum (HC) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

+1.700,00 +1.700,00 +1.700,00 +1.700,00 +1.700,00 +1.700,00 

 

APB Gouverneur Kinsbergen Centrum (GKC) 
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2020 2021 2022 2023 2024 2025 

+800,00 +800,00 +800,00 +800,00 +800,00 +800,00 

 

De wijzigingen in de dotaties van de respectievelijk autonome provinciebedrijven en 

extern verzelfstandigde agentschappen privaat met vzw-structuur dienen 

voorgelegd te worden aan de provincieraad. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 11 juni 2020. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de artikelen 149 en 236 van het provinciedecreet, aangaande 

aanpassingen van het meerjarenplan; 

 

Gelet op het artikel 180bis punten 3° en 4° van het provinciedecreet, aangaande de 

bekendmaking en inwerkingtreding van de besluiten van de provincie en van de 

autonome provinciebedrijven via de webtoepassing; 

 

Gelet op de artikelen 14, 15 en 16 van het besluit van de Vlaamse regering 

betreffende BBC2020, aangaande aanpassingen van het meerjarenplan; 

 

Gelet op de artikelen 1, 3 en 4 van het ministerieel besluit betreffende BBC2020, 

aangaande de voorschriften en toelichting inzake beleidsrapporten en de 

documentatie bij het meerjarenplan; 

 

Overwegende de voorgestelde vermeerderingen en verminderingen van kredieten;  

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Goedgekeurd worden de wijzigingen van de dotaties van de autonome 

provinciebedrijven en de extern verzelfstandigde agentschappen privaat met vzw-

structuur bij de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020). 

 

VOORZITTER.- Geen vragen. Stemming kan starten. Mevrouw Vrancken? Mevrouw  

Jacques? Beiden stemmen ja. 

 

VOORZITTER.- Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

34 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

26 leden hebben ja gestemd; 

8 leden hebben zich onthouden. 

 

Goedgekeurd met 26 stemmen ja, bij 8 onthoudingen. 
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Nr. 4/8 van de agenda 

 

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020). Financieel 

evenwicht met toelichting bij de aanpassing van de kredieten. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

Naar aanleiding van de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020 – 

maand juni) worden de vermeerderingen en verminderingen van kredieten 

gebundeld van het type ‘Aanpassing meerjarenplan (AMJP)’ in Mercurius-

Beleidsbepaling. 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 aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020 – maand juni) leidt tot 

volgend financieel evenwicht: 

 

BESCHIKBAAR BUDGETTAIR RESULTAAT 

Jaar Vorig krediet Aanpassing Huidig krediet 

2020 20.036.325,00 7.692.148,20 27.728.473,20 

2021 17.762.771,00 7.308.581,20  25.071.352,20  

2022 13.875.113,00 6.818.541,20  20.693.654,20  

2023 9.998.453,00 6.419.621,20  16.418.074,20  

2024 6.161.590,00 5.980.014,20  12.141.604,20  

2025 2.623.161,00 5.490.713,20  8.113.874,20  

 

AUTOFINANCIERINGSMARGE 

Jaar Vorig krediet Aanpassing Huidig krediet 

2020 -102.127.524,00 -19.748.319,30  -121.875.843,30  

2021 2.226.446,00 -602.681,50  1.623.764,50  

2022 612.342,00 -463.354,50  148.987,50  

2023 623.340,00 -420.034,50  203.305,50  

2024 663.137,00 -460.721,50  202.415,50  

2025 961.571,00 -510.415,50  451.155,50  
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Het evenwicht in het meerjarenplan blijft bewaard in alle jaren. De 

autofinancieringsmarge blijft positief in 2025.  

 

Volgende rapporten worden bijgevoegd:  

 

Financiële nota: 

M1 Financieel Doelstellingenplan 

M2 Staat van het financieel evenwicht (geconsolideerd) 

M3 Overzicht van de kredieten 

Toelichting: 

T1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard 

T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard 

T3 Investeringsproject 

T4 Evolutie van de financiële schulden 

Bijkomende documentatie: 

Overzicht van de financiële risico’s 

Grondslagen en assumpties bij de opmaak 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 11 juni 2020. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op het artikel 149 van het provinciedecreet, aangaande aanpassingen van het 

meerjarenplan; 

 

Gelet op het artikel 180bis punt 3° van het provinciedecreet, aangaande de 

bekendmaking en inwerkingtreding van de besluiten van de provincie via de 

webtoepassing; 

 

Gelet op de artikelen 14, 15 en 16 van het besluit van de Vlaamse regering 

betreffende BBC2020, aangaande aanpassingen van het meerjarenplan en het 

financieel evenwicht; 

 

Gelet op de artikelen 1, 3 en 4 van het ministerieel besluit betreffende BBC2020, 

aangaande de voorschriften en toelichting inzake beleidsrapporten en de 

documentatie bij het meerjarenplan; 

 

Gelet op de artikelen 11 en 12 van het ministerieel besluit betreffende BBC2020, 

aangaande de gecorrigeerde autofinancieringsmarge en de digitale rapportering van 

gegevens; 

 

Overwegende de voorgestelde vermeerderingen en verminderingen van kredieten;  
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Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

De aanpassing aan het meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020 – maand juni) 

wordt vastgesteld. 

 

VOORZITTER.- Mijnheer Caluwé heeft het woord. 

 

De heer CALUWÉ, gedeputeerde.- Ja, misschien toch, omdat het toch wel niet 

onbelangrijk is, even kort een overzicht van de rekening 2019 en welke aanpassingen dat 

wel opgeleverd heeft voor ons meerjarenplan, ook omdat dat seffens in de interpellaties 

voor een stuk van belang is.  

 

In de globaliteit van het meerjarenplan na het jaar 2019 had de jaarrekening tegenover 

het meerjarenplan een verbetering 19,8 miljoen EUR. Dat is terug te brengen tot een zes 

miljoen EUR minder leninglasten. Dat is wel verspreid over het ganse meerjarenplan. Voor 

het jaar 2019 9,9 miljoen minder uitgaven en 3,9 miljoen belastinginkomsten hoger dan 

ingeschat. Die 19,8 miljoen die hebben we dan besteed voor 15,3 miljoen aan aanpassingen 

van het meerjarenplan, zijnde de verkoopwaarde van het Sterckshof hebben we aangepast, 

gelet op binnengekomen studies, dat die toch op twee miljoen minder moet worden 

ingeschat. Dan de daling bij Strabag die we dadelijk zullen voorleggen: anderhalf miljoen 

EUR; voor de werken aan het aVant in school, de verbeteringen hier aan de akoestiek en de 

afwerking, de renovatie van het Lozanagebouw, de verhoging van de maaltijdcheques van 

het personeel en het aanpassen van de werkingskosten van onze ondersteunende diensten, 

gespreid dan over het meerjarenplan komt dat neer op 5,1 miljoen.  

 

Het betekent dat wij nog 5,5 miljoen EUR toevoegen aan het overschot, tussen 

aanhalingstekens, want we zaten daar toch wel heel scherp, het overschot dat er nog is in 

2025, dat we daar dan uitkomen op die 8,1 miljoen. Maar dus we denken dat die 5,5 miljoen 

een buffer kan zijn voor uiteraard effecten die we nog niet zagen in 2019. Want de 

coronacrisis was er nog niet. Maar nu weten we natuurlijk dat we die wel hebben en dat we 

de gevolgen voor de organisatie, dat we daarbij die buffer hebben om dat in dit jaar te 

kunnen opvangen. 

 

VOORZITTER.- Goed, dank u wel voor uw toelichting. Mijnheer Schoofs heeft het woord.  

 

De heer SCHOOFS.- Mijn tussenkomst gaat er ook een stuk over, met de vraag eigenlijk 

om toch in september/oktober, ik laat die maand in het midden, een stand van zaken te 

maken, ook met wat is de budgettaire impact van een aantal coronamaatregelen die we nu 

nog niet kennen? En dat kan in de min en de plus zijn. En ik kan dat alleen maar hopen, maar 

ik vrees ervoor, als het in de plus zou zijn, ja, wat doe je dan om lokale economie mogelijk 

aan te zwengelen, als ik het zo mag zeggen, in een omgeving waar dat we misschien in een 

minder leuke economische context geraken? En ik kan dingen op mijn spaarboek zeggen en 

daar negatieve interesten op betalen. Je kan subsidies geven en die worden gebruikt. En je 
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kan investeren en die worden terugbetaald. Dus ik denk dat daar misschien mogelijkheden 

zijn, maar ik denk dat de rest in oplijsting moet gebeuren in het najaar.  

 

VOORZITTER.- Goed, dank u wel. Als er geen … Gedeputeerde Caluwé heeft het woord. 

 

De heer CALUWÉ, gedeputeerde.- Ja, wat een mogelijke oplijsting is in september, ik denk 

dat we dat gerust kunnen doen voor wat betreft de gevolgen intern, voor de organisatie. 

Maar één onbekende zullen we op dat ogenblik zeker niet kennen, dat is de gevolgen voor 

de belastinginkomsten vanuit de bedrijven. Juist omdat we gezegd hebben dat we de 

betalingstermijn daarvoor verlengd hebben, gaat het in september nog niet mogelijk zijn 

om te weten van welk effect dat dat gaat hebben. Dus die onbekende gaan we wel houden, 

maar voor het overige gaan we wel in september, tenzij dat er een tweede golf zou 

ontstaan, kunnen duidelijk maken welk effect op de organisatie de voorbije maanden gehad 

hebben. 

 

VOORZITTER.- Goed, als er geen tussenkomsten meer zijn, dan kunnen we overgaan tot de 

stemming van punt 4/8. De stemming kan starten. Mevrouw Vrancken? Mevrouw Jacques? 

Beiden stemmen ja. 

 

VOORZITTER.- Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

34 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

24 leden hebben ja gestemd; 

8 leden hebben neen gestemd; 

2 leden hebben zich onthouden. 

 

Goedgekeurd met 24 stemmen ja, bij 8 stemmen nee en 2 onthoudingen. 
 

 

Nr. 4/9 van de agenda 

 

Jaarrekening 2019. Vaststelling. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

Overeenkomstig artikel 43, §2, 3°, artikel 141 en artikel 152 van het 

Provinciedecreet, spreekt de provincieraad zich in de loop van het eerste semester 

van het financiële boekjaar dat volgt op het financiële boekjaar waarop de rekening 

betrekking heeft, uit over de vaststelling van de jaarrekening. 

 

Thans wordt de jaarrekening 2019 aan de provincieraad ter vaststelling voorgelegd. 

Hierbij enige toelichting. 

 

a. Bestemde gelden: OVV Provincie Antwerpen 

 

Overeenkomstig de onderrichtingen van Vlaanderen, werd de OVV pensioenen in de 

jaarrekening 2016 overgeboekt van de financiële vaste activa naar de 

geldbeleggingen. Op 31/12/2018 bedroeg de waarde van de OVV 120.774.215,52 

EUR. In de loop van 2019 daalde dit bedrag door de onttrekkingen ter financiering 

van de pensioenenuitgaven ten bedrage van 17.349.087,00 EUR maar door het 
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positieve beleggingsresultaat ten bedrage van 19.748.725,13 EUR is het bedrag 

uiteindelijk gestegen tot 123.173.853,65 EUR. 

 

Eindsaldo bestemde gelden 2019 = waarde OVV op 31/12/2019 = 123.173.853,65 

EUR. 

 

b. Financiering door middel van thesauriebewijzen 

 

In zitting van 1 oktober 2002 heeft de provincieraad beslist dat de externe 

financiering vanaf dienstjaar 2003 in principe gebeurt via uitgiftes van 

thesauriebewijzen met indekking door een Interest Rate Swap (IRS). Deze techniek 

komt erop neer dat de facto een lening gesimuleerd wordt op lange termijn 

(meestal circa 10 jaar) met aflossingen en intresten volgens een contractueel 

bepaald schema door middel van vooraf vastgelegde opeen aansluitende 

financieringen op korte termijn (meestal 3 maand). De boekingswijze werd bij 

aanvang uitgewerkt in overleg met het Rekenhof en is sinds 2003 zo toegepast 

geworden.  

 

Eind 2016 werd het thesauriebewijzenprogramma Belfius uitgebreid met de 

mogelijkheid tot het uitgeven van obligaties (Medium Term Notes) op lange 

termijn. Van deze mogelijkheid werd in 2017 voor de eerste maal gebruik gemaakt. 

In 2019 werden er Medium Term Notes uitgegeven ten bedrage van 39.350.000 

EUR. Bij deze werkwijze dient er geen IRS te worden aangegaan. 

 

Bij de goedkeuring van de jaarrekening 2016 werd door de Vlaamse Overheid de 

opmerking geformuleerd dat de door de provincie uitgegeven thesauriebewijzen 

niet meer als een financiering op lange termijn mogen geboekt worden, maar als 

een schuld op korte termijn. Dit op basis van een instructienota van ABB van 23 

maart 2015. Concreet betekent dit dat noch de opname, noch de aflossingen 

mogen beschouwd worden als budgettaire verrichtingen. Dit gaf aanleiding tot 

volgende aanpassingen ten overstaan van de vroegere werkwijze : 

 

1. Correctie gecumuleerd budgettair resultaat 2016 in de jaarrekening 2017 

met het saldo van de opgenomen “leningen” en de “aflossingen” op 31 december 

2016:  

-134.102.000 EUR tot een bedrag van 166.835.185 EUR.  

2. Ontvangsten en terugbetalingen van thesauriebewijzen vanaf 2017 

uitsluitend te boeken in de algemene boekhouding. 

3. Financiering via thesauriebewijzen wordt vanaf 2017 in de balans volledig 

uitgedrukt als een schuld op korte termijn. 

 

Om deze werkwijze budgettair te compenseren dient men de herfinanciering van de 

lopende thesauriebewijzen telkens opnieuw in te schrijven in het budget en het 

meerjarenplan.  

 

In het budget 2019 werden volgende bedragen ingeschreven voor financiering:  

 

Ontvangsten 

 Opname in de vorm van Medium Term Notes: 39.386.390 EUR 

 Overname en gedeeltelijke herfinanciering overgenomen klassieke lening 

Braxgata: 8.800.000 EUR 

 Herfinanciering lopende thesauriebewijzen: 56.130.560 EUR 

 

Uitgaven 
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 Aflossing kapitaal Medium Term Notes: 6.678.025 EUR 

 Aflossing in 2019 overgenomen klassieke lening Braxgata: 5.500.000 EUR  

 Aflossing herfinanciering lopende thesauriebewijzen: 18.082.345 EUR 

 

Wat de Medium Term Notes betreft, werd voor 39.350.000 EUR aan financiering 

opgenomen en voor 5.275.000 EUR aan kapitaal afgelost. Deze verrichtingen 

werden als dusdanig verwerkt in de algemene en budgettaire boekhouding.  

 

In de loop van 2019 werd de provincie Antwerpen aangesproken als borgsteller 

voor de lening aangegaan door Braxgata Invest CVBA bij AG Insurance. Deze lening 

stond voor een bedrag van 5.484.210,19 EUR in klasse 0 van de jaarrekening 

2018. De provincieraad keurde in zitting van 27 juni 2019, in het kader van een 

algemene oplossing voor de financiële problemen van de hockeyclub, de overname 

van de lening goed en machtigde de deputatie en de financieel beheerder om over 

te gaan tot herfinanciering van deze lening, al dan niet via een andere 

kredietverstrekker.  

 

De overname van de lening voor het op dat ogenblik uitstaande bedrag aan kapitaal 

van 5.471.109,57 EUR en de daarop volgende integrale terugbetaling ervan door de 

provincie aan kredietverstrekker AG Insurance werden geregistreerd in de 

algemene en budgettaire boekhouding.  

   

De herfinanciering van de lopende thesauriebewijzen bleek niet nodig. Er 

gebeurden aflossingen ten bedrage van 18.082.340 EUR, die conform de instructies 

van ABB Vlaanderen niet in de budgettaire boekhouding werden opgenomen. 

 

Conclusie 

 

Enerzijds bleek de herfinanciering van de lopende thesauriebewijzen niet nodig en 

werden bijgevolg de gebudgetteerde opbrengsten ten bedrage van 56.130.560 EUR 

niet gerealiseerd. Anderzijds gebeurden er effectief aflossingen m.b.t. deze lopende 

thesauriebewijzen ten bedrage van 18.082.340 EUR die echter niet als budgettaire 

uitgaven werden verwerkt. 

 

Het op te nemen leningsbedrag voor boekjaar 2020 wordt daarom bij de overdracht 

van de financieringskredieten 2019 verhoogd met 38.048.220 EUR. Dit is het 

openstaand saldo van de thesauriebewijzen op 31 december 2019. 

 

c. Jaarrekening 2019 

 

Het budgettair resultaat van boekjaar 2019 bedraagt +42.211.922 EUR. Dit 

resultaat wordt positief door:  

- de door de OVV gerealiseerde beleggingsopbrengst van 19.748.725 EUR dat als 

een exploitatieopbrengst werd geboekt  

- het niet meer budgettair verwerken van de kapitaalsaflossingen van de 

financiering via thesauriebewijzen ten bedrage van 18.082.340 EUR.  

 

Zonder de opbrengst van de OVV en met de uitgaven voor de aflossingen, zou het 

budgettair resultaat van boekjaar 2019 dus +4.380.857 EUR bedragen.  

 

Het resultaat op kasbasis 2019 bedraagt +70.622.724 EUR. Zonder de gewijzigde 

boekingswijze voor de thesauriebewijzen zou dit cijfer +108.670.944 EUR 

bedragen, zijnde 70.622.724 EUR + 38.048.220 EUR (het openstaand saldo van de 

thesauriebewijzen per 31/12/2019 zoals hierboven toegelicht).  
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De jaarrekening 2019 eindigt met een autofinancieringsmarge van +42.562.724 

EUR. De autofinancieringsmarge wordt positief beïnvloed door het door de OVV 

gerealiseerde beleggingsopbrengst van 19.748.725 EUR en door het niet meer 

budgettair verwerken van de aflossingen van de thesauriebewijzen ten bedrage van 

18.082.340 EUR.  

 

De algemene boekhouding 2019 eindigt met een balanstotaal van 1.111.816.244 

EUR en een overschot van 29.240.851 EUR. 

 

d. Verslag van het Rekenhof 

 

In de toepassing van artikel 66 van de provinciewet stelt het Rekenhof een verslag 

over de jaarrekening. Dit verslag is ter kennisneming bijgevoegd. 

 

Bijlagen raadpleegbaar in Sindala: 

 

- Jaarrekening 2019 

- Brief van het Rekenhof 

- Verslag van het Rekenhof bij de jaarrekening 2019 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 4 juni 2020. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 43, §2, 3°, artikel 141 en artikel 142 van het Provinciedecreet; 

 

Gelet op het goedkeuringsbesluit van de deputatie over de jaarrekening 2019 in 

zitting van 30 april 2020; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel:  

De jaarrekening 2019 van de provincie Antwerpen wordt vastgesteld. 

 

VOORZITTER.- Geen vragen. Stemming kan starten. Mevrouw Vrancken? Mevrouw  

Jacques? Beiden stemmen ja. 

 

VOORZITTER.- Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

33 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

22 leden hebben ja gestemd; 

11 leden hebben zich onthouden. 

 

Goedgekeurd met 22 stemmen ja, bij 11 onthoudingen. 
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Nr. 4/10 van de agenda 

 

Provinciale overheidsopdrachten. Antwerpen/Deurne. aVant, campus 

Rivierenhof. Renovatie en uitbreiding. Bouwwerken. 

Vaststellingsovereenkomst. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

In vergadering van 25 juni 2015 keurde uw raad het ontwerp goed voor de 

renovatie en uitbreiding van aVant, campus Rivierenhof, te Deurne, Antwerpen, 

opgemaakt door bvba architectuuratelier ambiorix te Brussel met de open 

aanbesteding als wijze van gunnen. 

 

De kosten van deze werken werden geraamd op 10.192.524,86 EUR + 

611.551,49 EUR (6 % btw) = 10.804.076,35 EUR. 

 

In zitting van 20 oktober 2016 besliste de deputatie bovenstaande werken te 

gunnen aan nv Strabag Belgium te Antwerpen voor een bedrag van 

12.883.070,64 EUR (incl. 6% btw). 

 

Thans wordt voor goedkeuring door de provincieraad een overeenkomst voorgelegd 

om meerdere betwistingen met de aannemer te beëindigen. 

 

De betwistingen hebben als belangrijkste onderwerp: 

 de termijn- en kostenconsequenties van de opdragen wijzigingen; 

 het beschouwen van bepaalde werken als meerwerk terwijl deze volgens de 

aanbestedende overheid inbegrepen zijn in de opdrachtdocumenten; 

 de termijnoverschrijding door de opdrachtnemer van de contractuele 

uitvoeringstermijn. 

 

Dit geschil, opgenomen in bijgevoegd voorstel van overeenkomst, heeft ertoe 

geleid dat de aannemer een claim richtte van 4.409.328,28 EUR aan de provincie 

voor de opgelopen termijnschade waarvan hij niet de oorzaak meent te zijn en de 

provincie een claim kan richten naar de opdrachtnemer voor de 

termijnoverschrijding en de gevolgschade wegens het niet in gebruik kunnen 

nemen van de gebouwen. 

 

Een juridische procedure rond deze problematiek is voor beide partijen een 

onvoorspelbaar risico daar bij een dergelijk complex bouwdossier, een deskundige, 

lang na de feiten, een inschatting zal maken van de verantwoordelijkheden om dan 

een voorstel tot, allicht gedeelde verantwoordelijkheid, op te maken. 

 

Om een mogelijk zeer lange juridische procedure te vermijden waren partijen 

bereid een schikking te treffen, zonder enige nadelige erkenning en zonder 

aanvaarding van eigen schuld. 

 

Deze schikking heeft als belangrijkste elementen de ingebruikname van de 

gebouwen op 1 augustus 2020 en oplevering van de werken op 16 oktober 2020, 

nieuwe boeteclausules, en een schadevergoeding voor de aannemer van 

1.750.000,00 EUR en dit alles tot slot van alle rekeningen. 

 

Het ontwerp is digitaal beschikbaar. 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 11 juni 2020. 
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De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 43.§2.11° van het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

De provincieraad hecht goedkeuring aan de dading met de nv Strabag Belgium 

met betrekking tot de uitbreiding en renovatie van aVant, Campus Rivierenhof te 

Deurne, Antwerpen. 

 

VOORZITTER.- Geen vragen. Stemming kan starten. Mevrouw Vrancken? Mevrouw  

Jacques? Beiden stemmen ja. 

 

VOORZITTER.- Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

34 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

34 leden hebben ja gestemd; 

 

Goedgekeurd met 34 stemmen ja. 
 

 

Nr. 4/11 van de agenda 

 

Provinciale overheidsopdrachten. Mechelen. Aartsbisschoppelijk paleis. 

Globale renovatie en restauratie. Fase 5b: heraanleg van de tuin. Ontwerp. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

In de meerjarenplanning werd krediet voorzien voor fase 5b: heraanleg van de 

tuin bij de globale renovatie en restauratie van het aartsbisschoppelijk paleis te 

Mechelen. 

 

Aan uw raad wordt thans het ontwerp voor deze werken voorgelegd, opgemaakt 

door bvba Multiprofessioneel ABV - bvba Architectuur Atelier te Antwerpen, en 

omvattende bijzonder bestek, gedetailleerde en samenvattende opmeting, 

kostenraming en plannen. 

 

Het ontwerp voorziet in: 

- de integrale restauratie van de tuin: groenaanleg, paden, bloemperken, 

bomen, …; 

- de maatregelen inzake behoud van het archeologisch bodemarchief; 

- het verwijderen van storende elementen zoals o.a. de betonnen vijverkom; 

- het realiseren van een scheiding met een ha-ha (WADI), een nieuwe brug 

en een nieuwe poort voor de oude brug; 

- het plaatsen van verlichting rondom het brevierpad; 

- het inrichten van de tuinberging als infrastructuur voor het 

onderhoudspersoneel met toilet (aangesloten op regenwater) en uitgietbak; 

- de heraanleg van de boomgaard. 
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De kostenraming van deze werken bedraagt De kosten van deze werken worden 

geraamd op 320.681,13 EUR + 67.343,04 EUR (21 % btw) = 388.024,16 EUR. 

 

De deputatie stelt voor om voornoemd ontwerp goed te keuren en als wijze van 

gunnen van de werken de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 

voorafgaande bekendmaking vast te stellen, in toepassing van art. 42, §1, 2° van 

de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten. 

 

Het ontwerp is digitaal beschikbaar. 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 4 juni 2020. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 43.§2.11° van het provinciedecreet; 

 

Gelet op de inschrijving in de meerjarenplanning van een budget voor fase 5b: 

heraanleg van de tuin bij de globale renovatie en restauratie van het 

aartsbisschoppelijk paleis te Mechelen; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

De provincieraad hecht goedkeuring aan het ontwerp voor fase 5b: heraanleg van 

de tuin bij de globale renovatie en restauratie van het aartsbisschoppelijk paleis te 

Mechelen, opgemaakt door bvba Multiprofessioneel ABV - bvba Architectuur Atelier 

te Antwerpen, en stelt als wijze van gunnen van deze werken de vereenvoudigde 

onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking vast, in toepassing 

van art. 42, §1, 2° van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten. 

 

VOORZITTER.- Geen vragen. Stemming kan starten. Mevrouw Vrancken? Mevrouw  

Jacques? Beiden stemmen ja. 

 

VOORZITTER.- Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

34 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

34 leden hebben ja gestemd; 

 

Goedgekeurd met 34 stemmen ja. 
 

 

 

 

Nr. 4/12 van de agenda 

 

Vastgoed. Boom. Provinciaal recreatiecentrum De Schorre. Uitbreiding 

erfpacht AGB Boom Plus voor acrogym- en petanque-infrastructuur. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 
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In vergadering van 27 juni 2019 gaf uw raad goedkeuring voor de inerfpachtgeving 

aan het AGB Boom Plus van de sporthal op de site van De Schorre te Boom die 

voorheen eigendom was van en beheerd werd door hockeyclub Braxgata. Op 23 

december 2019 werden de authentieke aktes houdende erfpachtbeëindiging met 

hockeyclub Braxgata en de nieuwe erfpacht voor de sporthal aan het AGB Boom Plus 

verleden. 

 

Nadien werd door het AGB Boom Plus de vraag gesteld of de provincie Antwerpen 

bereid is om deze erfpacht nog uit breiden met een stuk grond achter de sporthal, 

gelegen naast de huidige parking van het domein om een nieuwe acrogym- en 

petanque-infrastructuur te realiseren. 

 

De Schorre is een hoogwaardige recreatieve cluster van bovenlokaal niveau waarin 

verschillende recreatieve activiteiten zijn gebundeld. De beoogde uitbreiding van de 

sportinfrastructuur op de betrokken locatie past binnen het 

ontwikkelingspersperspectief van de provincie Antwerpen: de uitbreiding van de 

sportinfrastructuur versterkt de rol als ‘recreatieve cluster’ die de Provincie Antwerpen 

aan de gemeente Boom heeft toebedeeld en de uitbreiding van de sportinfrastructuur 

op dezelfde locatie, die het gevolg is van een steeds toenemende populariteit, is de 

meest aanwezen locatie om de groei op te vangen zonder bijkomende verkeersdruk te 

genereren. 

 

De petanque- en acrogymhallen zijn dun gezaaid in de ruime regio. De petanque- en 

acrogymhal wordt naast de bestaande sporthal gebouwd, zonder dat daarbij 

bestaande natuur zal ingenomen worden. De clustering van sportinfrastructuur zorgt 

ervoor dat bepaalde delen niet dubbel dienen opgezet en dat er een maximale 

benutting is van de ingenomen oppervlakte. 

 

Voorwerp 

 

De in erfpacht te geven zone betreft een stuk grond dat momenteel braak ligt, achter 

de sporthal en naast de huidige parking. Het stuk grond is 1.736 m² groot en is ten 

kadaster gekend als delen van Boom, 2de afdeling, sectie D, nummers 215X en 

215W, zoals afgebeeld als “lot 1” in groene kleur op het opmetingsplan van 

landmeter-expert Glenn Bertels dd. 31 maart 2020. U vindt dit opmetingsplan digitaal 

toegevoegd.  

 

Voorwaarden 

 

De erfpacht wordt aangegaan onder grotendeels dezelfde voorwaarden als de erfpacht 

voor de naastliggende sporthal, mits enkele nuances. De belangrijkste voorwaarden 

worden hierna kort samengevat weergegeven: 

 De duurtijd wordt gelijkgesteld met de erfpacht voor de naastliggende 

sporthal. Deze loopt nog 59 jaar. Beide erfpachten zullen dus eindigen op 23 

december 2079. 

 De provincie Antwerpen kent aan het AGB Boom Plus voor de duur van de 

erfpacht en zonder vergoeding een recht van toegang toe naar het in erfpacht 

gegeven goed over de bestaande wegenissen van het provinciaal domein De 

Schorre die de Kapelstraat verbinden met het in erfpacht gegeven goed. 

 Het in erfpacht gegeven goed mag enkel gebruikt worden voor realisatie van 

acrogym- en petanque-infrastructuur. Occasionele afwijkingen zijn mogelijk 

mits uitdrukkelijke instemming van de provincie Antwerpen. 

 De erfpacht wordt toegestaan voor een jaarlijks symbolisch bedrag van 1 euro 

aangezien de realisatie van het project door een ander openbaar bestuur 
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tevens een gunstig effect heeft op de ontwikkeling van het domein en de 

attractiviteit ervan verhoogt zonder extra investering voor de provincie 

Antwerpen. De infrastructuur komt op het einde van de erfpacht zonder 

vergoeding toe aan de provincie Antwerpen. 

 De erfpachter staat in voor alle kosten van oprichting, herstelling en 

onderhoud van de gronden en de gerealiseerde infrastructuur. 

 De erfpachter verbindt zich ertoe de door hem aangelegde infrastructuur op 

geregelde tijdstippen ter beschikking te stellen van de werking van het 

provinciaal domein “De Schorre”. De provincie Antwerpen verbindt er zich op 

zijn beurt toe om de bestaande infrastructuur (onder andere de nabij gelegen 

parking en de toegangswegen) op geregelde tijdstippen ter beschikking te 

stellen van de erfpachthouder in het kader van de efficiënte exploitatie van het 

onroerend goed. Concrete afspraken hieromtrent zullen vastgelegd worden in 

een afzonderlijk tussen erfpachtgever en erfpachter af te sluiten 

samenwerkingsovereenkomst. Dit uiterlijk 31 december 2020. 

 Alle belastingen en taksen die nu of in de toekomst op het goed geheven zullen 

worden vallen ten laste van de erfpachter.  

 

U vindt het volledige ontwerp van erfpachtovereenkomst digitaal bijgevoegd. 

 

Aangezien dit project een win-winsituatie creëert in het provinciaal recreatiedomein 

De Schorre stelt de deputatie voor om machtiging te verlenen voor de erfpacht aan 

het AGB Boom Plus aan voornoemde voorwaarden. 

 

De bijlagen zijn digitaal beschikbaar. 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 4 juni 2020. 

 

De Provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de lopende erfpacht met het AGB Boom Plus aangaande de 

multifunctionele sporthal op de site van De Schorre; 

 

Overwegende dat het AGB Boom Plus naast de bestaande sporthal nieuwe 

acrogym- en petanque-infrastructuur wenst te realiseren; 

 

Gelet op het opmetingsplan van landmeter-expert Glenn Bertels dd. 31 maart 

2020; 

 

Gelet op voorgebracht ontwerp van erfpachtovereenkomst; 

 

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 verleent de 

provincieraad van Antwerpen machtiging tot inerfpachtgeving van een stuk grond 

van, ten kadaster gekend als delen van Boom, 2e afdeling, sectie D, nummers 

215X en 215W, 1.736 m² in totaal, zoals afgebeeld als “lot 1” in groene kleur op 

het opmetingsplan van landmeter-expert Glenn Bertels dd. 31 maart 2020 volgens 
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de voorwaarden zoals opgenomen in voorgebracht ontwerp van 

erfpachtovereenkomst. 

 

Artikel 2: 

Beslist wordt aan de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie 

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

 

VOORZITTER.- Mevrouw Verhaert heeft het woord. 

 

Mevrouw VERHAERT.- Ik heb nog een vraag. Er staat in de tekst: een in erfpacht gegeven 

goed mag enkel gebruikt worden voor de realisatie van acrogym- en petanque-

infrastructuur. Occasionele afwijkingen zijn mogelijk, mits uitdrukkelijke instemming van 

de provincie Antwerpen. Wat wordt daar nu precies mee bedoeld? Want ofwel bouw je een 

hal en leg je petanque-velden aan, ofwel niet. Je kunt toch niet occasioneel een ander 

gebouw zetten? 

 

De heer CALUWÉ, gedeputeerde.- In een gebouw dat bestemd is om aan petanque te doen, 

kun je ooit weleens een keer iets anders doen. 

 

Mevrouw VERHAERT.- Dat zijn toch gewoon gebruiksregels? Ik vind dat vreemd 

geformuleerd hier. 

 

De heer Schoofs.- Ja, ik heb die vraag in de commissie ook gesteld. Dat doet bij mij 

natuurlijk een belletje rinkelen rond die hockeyproblematiek waar dat we toch wat 

verantwoordelijkheid op ons hebben moeten nemen. Heeft dat hier een impact op? Want 

als ik het goed gelezen heb, komt dat petanque-infrastructuur, is dat aangrenzend met die 

hockey-infrastructuur. Tenzij ik me vergis. 

 

VOORZITTER.- Gedeputeerde Caluwé heeft het woord. 

 

De heer CALUWÉ, gedeputeerde.- Ja, je hebt in de commissie de vraag gesteld, naar de 

corona-effecten ten aanzien van de hockeyclub. Dus dat is één van die dingen die we in 

september zullen duidelijk maken. Dit heeft wel betrekking op het goed voor Boom. 

 

VOORZITTER.- Gedeputeerde De Haes heeft het woord. 

 

De heer DE HAES, gedeputeerde.- Het gaat over een stuk naast de hal, dat al aan Boom in 

erfpacht is gegeven. We geven de erfpacht aan Boom uit. En occasioneel, ja, als je in plaats 

van petanque begint te kubben, dan is dat occasioneel hè, maar dan verandert er in wezen 

niet zoveel. Maar ik ken van kubben niks, maar dat zou op een soortgelijk veld kunnen als 

petanque. 

 

Mevrouw VERHAERT.- Ik begrijp wel wat je bedoelt, maar ik denk dat je het gewoon 

anders moet formuleren. Occasionele afwijkingen in gebruik zijn mogelijk, zoiets moet je 

dan zeggen.  

 

VOORZITTER.- Goed. Mijnheer Vandendriessche heeft het woord. 
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De heer VANDENDRIESSCHE.- Ik denk inderdaad aansluitend bij petanque, de vraag over 

de hockey, dat we in september toch duidelijk moeten weten of zij inderdaad de 100.000 

EUR kunnen betalen dit jaar. Dat is weer een jaar geleden dat we hier gestemd hebben, 

dus daar zijn we wel benieuwd naar. 

 

VOORZITTER.- Goed. Als er voorlopig geen vragen meer zijn, dan kunnen we overgaan tot 

de stemming van punt 4/12. De stemming kan starten. Mevrouw Vrancken? Mevrouw  

Jacques? Beiden stemmen ja. 

 

VOORZITTER.- Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

33 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

33 leden hebben ja gestemd; 

 

Goedgekeurd met 33 stemmen ja. 

 
 

Nr. 4/13 van de agenda 

 

Wijziging gebruiksreglement en schrapping retributiereglement voor de 

organisatie van congressen en andere evenementen in het Provinciehuis. 

Goedkeuring. 

 

 

Sinds gestart werd met de verhuring van het congrescentrum bleek het 

gebruiksreglement voor de organisatie van congressen en evenementen gezien de 

diversiteit van activiteiten die zich aanbieden niet flexibel genoeg te zijn om in de 

praktijk goed te kunnen werken. 

Vanuit deze vaststelling wordt voorgesteld enkel een aantal basiselementen in het 

reglement op te nemen en de uitvoeringsbeslissingen in het kader van dagelijks 

beheer aan de deputatie over te laten. 

Voorgesteld wordt om volgende bepalingen in het gebruiksreglement te wijzigen of 

te schrappen : 

 

- Artikel 3.1, tweede paragraaf betreffende de aanvraag : “De aanvraag moet 

ten minste 6 weken voor de datum van de geplande activiteit worden 

ingediend” schrappen. 

- In artikel 4 betreffende annuleringen wordt onderaan toegevoegd: 

“Voorgaande vervalt in het geval deputatie oordeelt dat er sprake is van een 

geval van overmacht”. Deze zin wordt toegevoegd om bij onvoorziene 

omstandigheden zoals nu de Coronacrisis een afwijking mogelijk te maken. 

- Artikel 8 betreffende tarieven en facturatie : tarieven worden aanzien als 

daden van dagelijks bestuur en door een deputatiebesluit in een 

tariefstructuur gegoten die regelmatig kan worden geactualiseerd. Hierdoor 

wordt het huidige retributiereglement geschrapt. De bepalingen rond de 

facturatie worden behouden. 

- Artikel 10 betreffende de gebruikstijden zijn praktische afspraken en worden 

geschrapt in het reglement. 

- Artikel 11, laatste paragraaf, betreffende de leveringen en ophalingen zijn 

praktische afspraken en worden geschrapt in het reglement. 
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- Artikel 12, laatste paragraaf betreffende de catering wordt toegevoegd. 

Hierin wordt voor praktische uitvoering en details rond catering verwezen 

naar de modaliteiten te beslissen door de deputatie. 

- Artikel 23 rond het parkeren bevat praktische afspraken en wordt geschrapt 

uit het reglement. 

 

Alle tarieven omtrent zaalhuur en parking werden overgenomen in de praktische 

regels voor de organisatie van congressen en evenementen in het provinciehuis. Dit 

behoort meer tot de praktische uitwerking; voor kleine wijzigingen kan deputatie 

dan rechtstreeks beslissen waardoor het mogelijk wordt om veel korter op de bal te 

spelen. 

 

Aan de provincieraad wordt gevraagd de wijzigingen aan het gebruiksreglement 

voor de organisatie van congressen en evenementen én de schrapping van het 

retributiereglement voor de organisatie van congressen en andere evenementen 

goed te willen keuren. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 18 juni 2020. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 42, §3 van het Provinciedecreet en artikel 85 van de Provinciewet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

De provincieraad keurt de wijzigingen aan het gebruiksreglement voor de 

organisatie van congressen en andere evenementen in het provinciehuis goed. 

 

Artikel 2: 

De provincieraad keurt de schrapping van het retributiereglement voor de 

organisatie van congressen en andere evenementen in het provinciehuis goed. 

 

VOORZITTER.- Geen vragen. Stemming kan starten. Mevrouw Vrancken? Mevrouw  

Jacques? Beiden stemmen ja. 

 

VOORZITTER.- Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

33 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

33 leden hebben ja gestemd; 

 

Goedgekeurd met 33 stemmen ja. 
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6. Interpellaties 

 

Nr. 6/1 van de agenda 

 

Interpellatie in verband met festival Tomorrowland 2021, ingediend door 

Louis Schoofs (Groen). 

Interpellatie 

 

 

Ik citeer uit HNL van 17 juni 2020 

 

Tomorrowland denkt aan drie festivalweekends in 2021 (bron ATV, Het Nieuwsblad) 

 

“De organisatie achter Tomorrowland denkt erover na om volgend jaar, in juli 2021, 

drie festivalweekends te organiseren. Tot nu waren dat er slechts twee per jaar. 

Maar een derde weekend zou niet alleen de financiële klap van dit jaar - 

veroorzaakt door het annuleren van het festival vanwege het coronavirus - kunnen 

verzachten, het zou ook een toegift zijn voor festivalgangers die geen ticket konden 

bemachtigen.” 

 

Ik citeer verder “Of dat derde weekend er effectief komt, valt dus nog ten zeerste 

af te wachten. Bij de provincie Antwerpen werd nog geen officiële aanvraag 

ingediend. De burgemeester van Rumst, … liet alvast weten zo’n derde weekend in 

overweging te willen nemen, als het het festival kan redden en de economische 

schade kan beperken. Het zou niet de bedoeling zijn om vanaf nu elk jaar een 

derde festivalweekend te organiseren.” 

 

Het festival Tomorrowland werd eerder eenmalig 2 weekends georganiseerd 

omwille van de 10de verjaardag. Deze eenmaligheid werd door de toenmalige 

burgemeester van Rumst met kracht gecommuniceerd in de gemeenteraad. 

Ondertussen weten wij, dat het eenmalige, permanent is geworden. 

 

Het businessmodel van Tomorrowland vereist een hoge jaarlijkse opbouwkost en 

vanuit het standpunt van de zaakvoerders zou het begrijpbaar zijn dat men het 

festival in de zomermaanden permanent voor een langere periode zou kunnen 

uitbaten. Hoe eenmalig zal dan éénmalig 3 lange weekends zijn? 

 

Of dit strookt met de functie van een provinciaal domein, het benutten van de 

openbare recreatieve groene en stille ruimte is een belangrijkere en wezenlijke 

overweging. 

 

Vanuit de Corona periode is er nood aan investeringen in lokale economie en daar 

hoort lokaal toerisme zeker bij. Is het domein van De Schorre niet ideaal om open 

te stellen voor lokale initiatieven rond toerisme, kunst, cultuur, zeker in de 

zomermaanden? 

 

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. 

 

Vragen 

- Heeft de provincie een vraag voor 3 weekends gekregen? 

- Is er hierover contact geweest? 

- Is dit ‘fake’ nieuws, of waar rook is, is vuur en vanwaar komt dan de rook? 

- Welke criteria heeft de deputatie in het verleden laten doorwegen om het 

festival van 1 naar 2 weekends te vergunnen. Welke componenten werden 
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in de overweging meegenomen; financieel, benutten van een openbaar 

provinciaal domein, reputatie, inwonersbetrokkenheid en tevredenheid…? 

- Worden er deze zomer initiatieven genomen op het domein de Schorre in 

functie van het versterken van lokaal toerisme en aldus lokale economie? 

 

VOORZITTER.- Mijnheer Schoofs, aan u het woord. 

 

De heer SCHOOFS.- Ja, deputatie, collega’s, voorzitter, als mijn echtgenote zei dat er 

drie weekendfestivals in 2021 mogelijk gingen zijn, was ik even blij, want ik dacht, een 

weekend is van vrijdagavond tot zondagavond. Maar dat is natuurlijk niet de 

Tomorrowland-invulling van een weekend. Dat gaat van donderdag tot en met zondagavond. 

En dan praten we niet over de woensdag, wat er op de festivalweide gebeurt.  

 

Maar bon. Tomorrowland denkt aan drie festivalweekends in 2021 en dan zijn mijn bronnen 

ATV, Het Nieuwsblad. En de organisatie achter Tomorrowland, ik citeer dus, denkt erover 

na om volgend jaar in juli ’21 drie zeg maar halve weken te organiseren. Tot nu toe waren 

dat er slechts twee per jaar, maar een derde weekend zou niet alleen de financiële klap van 

dit jaar, veroorzaakt door het annuleren van het festival vanwege de coronacrisis kunnen 

verzachten, en nu komt een belangrijk zinnetje, het zou ook een toegift zijn voor 

festivalgangers die geen ticket konden bemachtigen. Daar kom ik straks op terug. Ik citeer 

dan verder in, ik dacht het HLN: of dit weekend er effectief komt, valt dus nog ten 

zeerste af te wachten. Bij de provincie Antwerpen, las ik, werd nog geen officiële aanvraag 

ingediend. De burgemeester van Rumst, en dan sla ik wat tekst over, liet alvast weten zo’n 

derde weekend in overweging te willen nemen, als het het festival kan redden en de 

economische schade kan beperken. Het zou niet de bedoeling zijn om vanaf nu elk jaar een 

derde festivalweekend te organiseren.  

 

Het festival Tomorrowland werd eerder, en dat breng ik maar in herinnering, eenmalig 

twee weekends georganiseerd omwille van de tiende verjaardag. Deze eenmaligheid werd 

destijds op mijn vraag in de gemeenteraad in Rumst door de toenmalige burgemeester ten 

stelligste bekrachtigd. Maar ondertussen weten wij dat het eenmalige permanent is 

geworden. Het business model van Tomorrowland vereist een hoge jaarlijkse opbouwkost. 

En vanuit het standpunt van de zaakvoerders zou het of is het begrijpbaar dat men het 

festival in de zomermaanden permanent voor een langere periode zou kunnen uitbaten. Hoe 

eenmalig zal dan eenmalig drie lange weekends zijn? En ik heb daarstraks gezegd het 

zinnetje: ‘het zou ook een toegift zijn voor festivalgangers die geen ticket konden 

bemachtigen’. En daar zit natuurlijk het business model van Tomorrowland en dat snap ik 

wel, en dat moet je hen ook niet verwijten. Dat doe ik ook niet. Maar eigenlijk is het 

inkomstenverhaal van Tomorrowland heel simpel. Hoe meer zielen, hoe meer vreugden, hoe 

meer tickets die verkocht worden, hoe meer drank en food. Want het domein heeft een 

beperking. En als je meer rendabiliteit wil realiseren, dan zit dat alleen in food, drank en 

tickets. En dat food en drank is al duur, dus daar zit niet veel groei in. En dat is mijn punt, 

of dit strookt met de functie van een provinciaal domein. Het benutten van de openbare 

creatieve groene en stille ruimte is een belangrijke en wezenlijke overweging als de vraag 

zou komen.  

 

Ik heb er toch iets bij gedaan. Vanuit de coronaperiode is er een nood aan investering in 

lokale economie, en daar hoort lokaal toerisme zeker bij. En deze provincie is daar heel 
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sterk mee bezig. Is het domein van De Schorre niet ideaal om open te stellen deze zomer 

voor lokale initiatieven rond toerisme, kunst, cultuur, zeker in de zomermaanden? Maar ik 

reken daar zeker op de inventiviteit van de gedeputeerde. Ik kan niet nalaten te zeggen: 

beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.  

 

Mijn vragen zijn dan ook: heeft de provincie een vraag voor drie weekends gekregen? Is er 

hierover contact geweest? Dat is een andere vraag. Of is dit, om het zo te stellen, fake 

news, of waar rook is, is vuur, en vanwaar komt dan de rook? Welke criteria heeft de 

deputatie in het verleden laten doorwegen om het festival van één naar twee weekends te 

vergunnen? En welke componenten werden in overweging meegenomen? Het financieel 

benutten van het provinciaal domein, de reputatie, inwoners, betrokkenheid, tevredenheid? 

En dan mijn vraag die ik een stuk ernaast koppel: worden er deze zomer initiatieven 

genomen op het domein De Schorre nu het vrij is, in functie van het versterken van lokaal 

toerisme en aldus lokale economie? Ik kijk uit naar het antwoord. 

 

VOORZITTER.- Goed, dank u wel. Gedeputeerde De Haes heeft het woord. 

 

De heer DE HAES, gedeputeerde .- Collega’s, voorzitter, ik zou kort kunnen zijn. Vraag 

één: nee. Vraag twee: ja. Vraag drie: misschien. Maar eigenlijk leeft dit verhaal zo dermate 

dat ik inderdaad vind dat we daar welomwogen moeten mee omspringen. Het klopt dat de 

provincie geen vraag heeft gekregen van We Are One World voor het organiseren van een 

derde weekend. Maar uiteraard is er contact met de organisatie. Ook voor corona hebben 

wij veel contact met We Are One World, en dat is niet zo gek. En na corona hadden we 

contact, eerst en vooral over de voorwaarden waarbinnen een eventuele editie 2020 toch 

nog zou kunnen plaatsvinden. U begrijpt dat dat snel keerde, want van twee is men hier 

naar nul weekends gegaan. In een latere fase, dus toen de Nationale Veiligheidsraad de 

grote evenementen verboden had, is er ook gepraat over de editie 2021. Daar zijn een 

aantal scenario’s op tafel gelegd, maar er is nergens een knoop doorgehakt.  

 

Want het is eigenlijk vrij eenvoudig. Altijd komt diezelfde vraag terug op tafel: is de 

organisatie van een festival van die omvang überhaupt mogelijk zonder vaccin? En zelfs als 

ik de rekenkundige of de exponentiële opschaling zou doortellen van elke maand maal twee 

maal twee maal twee, dan zitten we in juli ’21 nog niet aan het getal van de aanwezigen van 

Tomorrowland. Het klopt ook wat uw partijgenoot Vandendriessche in zijn interpellatie 

waarschijnlijk naar voren zal brengen, dat de evenementensector echt wel in de hoek zit 

waar de klappen vallen. Een sector met drieduizend bedrijven, tachtigduizend mensen 

actief, en ik denk dat ook het minste wat de provincie kan doen, is met die sector in 

overleg gaan. We zijn samen gaan zoeken naar mogelijkheden om onze partners te steunen.  

 

En voor alle duidelijkheid: Tomorrowland is niet het enige festival dat niet kan doorgaan en 

waar wij bij betrokken zijn. Pennenzakkenrock, vandaag had Pennenzakkenrock moeten, 

25.000 kinderen die vandaag niet naar Pennenzakkenrock kunnen gaan. Legacy, Sunrise, 

maar bijvoorbeeld ook de Cyclocross zitten allemaal in zak en as. Ook de artiesten doen 

hun bijdrage. Regi die heeft voor Pennenzakkenrock een digitale opname gemaakt. 

Eergisteren is David Guetta komen opnemen en die neemt op ook voor een digitaal 

Tomorrowland. Dus er gebeurt veel, maar alles hangt nu af van corona. Veel evenementen in 

onze provinciale domeinen zijn letterlijk en figuurlijk in het water gevallen.  



VERGADERING VAN 25 JUNI 2020 

 133 

 

U stelt ook de vraag naar onze overwegingen die bepalend geweest zijn om van één naar 

twee weekends te gaan. Misschien een paar die ik kan meegeven. Maar eerst en vooral: 

altijd blijft het voldoen aan wettelijke voorschriften en het in bezit zijn van alle milieu- en 

vergunningen, dat blijft altijd de eerste voorwaarde om iets te mogen. Maar daar bovenop 

komt natuurlijk de tevredenheid over de toevallige samenwerking. En dat was een 

belangrijk element om die samenwerking te bestendigen en te verbreden, eigenlijk.  

 

Tomorrowland is immers van een heel groot belang voor De Schorre. En ik denk dat ik daar 

op een vorige vraag al op heb geantwoord. Die publiek-private samenwerking, die levert per 

jaar, niet alleen per jaar, een aanzienlijke verbruiksvergoeding op, maar ondertussen is dat 

al een zeventien miljoen EUR dat tussen 2012 en 2019 in De Schorre werd geïnvesteerd. 

Middelen die niet van het provinciebestuur, noch van het APB zou moeten komen, maar 

middelen die er wel voor zorgen dat De Schorre ook alle andere dagen van het jaar de 

uitstraling en de beleving kan bieden die het nu heeft. We denken dan maar bijvoorbeeld 

aan het Trollenbos, maar daar kom ik subiet nog eventjes op terug. Er is ook heel sterk 

geïnvesteerd in de toegankelijkheid van het domein. Ik heb nog een ander cijfer: 228 

miljoen, dat is het cijfer dat We Are One World zelf naar voren schuift als hun totale 

economische impact. En dan gaat het over niet alleen het festival in De Schorre, maar alles 

wat daar rond hangt en qua toeristische beleving en boekingen en horeca, hotel, vliegen, 

vliegtuigen. Ik weet niet of dat het juiste cijfer is, maar het zal wel ergens in die grootte 

orde zijn. En misschien is het wel opgepompt, maar het blijft relevant. Het is een festival 

dat op sociaal, maatschappelijk, toeristisch, sociaal-economisch vlak enorm grote return 

geeft. En dat is een heel belangrijke overweging. Vlaanderen profileert zich als 

festivalland, wel, we moeten zorgen dat dat als uithangbord voor Vlaanderen kan blijven 

dienen. En in de trap is dat eigenlijk eerst het uithangbord voor Vlaanderen, de sector 

waarnaar we kijken, maar natuurlijk ook de lokale overweging, namelijk de overweging van 

het lokaal draagvlak.  

 

Tomorrowland investeert niet alleen in De Schorre, maar ook heel veel in de relaties, zowel 

met de lokale besturen als met de verenigingen. Er is een heel uitgebreide buurtwerking. 

Maar u kent ze wellicht, zowel rond het festivalterrein als rond de camping, en dat heeft 

tot doel, maar ook als resultaat, dat er een heel goede verstandhouding is en dat er heel 

veel communicatie is met de buren in verband met mobiliteit, overlast, milieu en dergelijke. 

Er is in 2016 met het oog op een goed draagvlak ook een charter opgesteld tussen De 

Schorre en de gemeente. Er werden een aantal maatregelen genomen om net dat draagvlak 

van het domein in de buurt te verbeteren. Zo is er een beperking op het aantal 

evenementendagen op het domein, zeventien, er zijn mobiliteitsmaatregelen en ingrepen om 

de buurt te ontlasten, en er is heel veel communicatie en samenwerking met de buurt in de 

buurtvergaderingen. Sta mij toe om te zeggen: dit is een heel belangrijk verhaal. Dat is een 

economische sector die op omvallen staat en ik denk dat we daar echt moeten durven naar 

kijken en kansen durven blijven geven.  

 

Wat doen we ondertussen? De Schorre heeft niet stilgezeten. En ja, door de 

coronapandemie werden alle grote evenementen geannuleerd voor de komende maanden, 

maar dat gaf ook heel veel ruimte in de kalender. En dat is ook de mogelijkheid om met de 

nul weekends Tomorrowland, en inderdaad één weekend of twee weekends dat geeft een 
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heel groot tijdsbeslag in die zomer, om nu voornamelijk aan de inwoners van de buurt 

vakantie in eigen land te kunnen bieden. Het recreatiedomein heeft eigenlijk een enorme 

kans, een enorm mooi en veilig zomeraanbod en dat wordt toevallig nu aanstaande zaterdag 

gelanceerd, onder de benaming Hartje zomer. Het is een aanbod voor veel verschillende 

doelgroepen, maar met de focus op kinderen met gezinnen.  

 

Er zullen allerlei activiteiten aangeboden worden, van fietstochten, sportnetten, 

skatepark, fietsverhuur, blotevoetenpad, en zoals ik al zei de trollen, samen met 

Tomorrowland zullen er gedurende een vijftal dagen avondwandelingen worden 

georganiseerd in het Trollenbos. Het zal worden verlicht, ingekleed met verhalen die rond 

de trollen worden verteld. Er wordt daarbij samengewerkt met heel veel verschillende 

partijen, geen politieke partijen. Partijen zoals de Gezinsbond, die de vertellingen mee 

ondersteunt, de Huisclub, de kajakpolo die voorziet in kajaklessen. Er is zelfs een cateraar 

die picknickmanden voorziet. Op het nest bovenaan worden skaterampen geplaatst, voor 

zowel initiatieskate als ervaren skates. De vaste domeinpartners, die doen ook een duitje 

in de zak. Het is te zeggen, bijvoorbeeld Intense Activities die zal de volledige zomer 

dagelijks geopend zijn, weliswaar mits reservatie. Maar hun programma zal in het gebouw, 

maar ook in de horecazaal Verstrepen van De Pitte gebeuren, zolang dat dat wat meer 

kansen krijgt, omdat je ook social distancing moet respecteren.  

 

De circuszone zal een volledig afgesloten terrein zijn, weliswaar met betalende toegang, 

maar daar zullen allerlei activiteiten rond het circusthema plaatsvinden. Daar zal ook 

catering bij zijn. Iedereen moet nu op weinig tijd toch een haalbaar business modelletje 

verzinnen. En de brasserie De Schorre zal ook dagelijks open zijn, maar de binnenspeeltuin 

niet. Het terras zal, net zoals in vele steden en gemeenten gebeurt, uitgebreid worden om 

eenzelfde capaciteit te hebben met een aangrenzend terras. Dus er zijn heel wat 

maatregelen. Ik denk dat het in De Schorre een leuke zomer kan worden, maar we mogen 

nooit vergeten dat er een sector en een festival en een uithangbord voor Vlaanderen is dat 

echt wel heel hard te lijden heeft van corona en dat we moeten zorgen dat die deze 

moeilijke periode kunnen overleven. Dank u. 

 

VOORZITTER.- Goed, dank u wel. Mijnheer Schoofs heeft het woord. 

 

De heer SCHOOFS.- Ik kan alleen maar appreciëren dat u op de vragen antwoordt. Ik heb 

een stukje vraagstelling gemaakt naar het verleden toe in de hoop,.. Maar ik denk dat het 

terecht is als u zegt: het is te belangrijk en er is contact geweest. Voor mij gaat het er om 

twee dingen in. Ik ben de laatste, ik zal het toch eventjes duidelijk zeggen, dat ik het 

business model van Tomorrowland zou willen onderuit halen. Dat mag er best zijn. Maar ik 

vind wel dat een bevolking duidelijkheid mag hebben waar dat de grens ligt.  

 

Want ik kan ook nog verder denken, eigenlijk heb je dat gedaan, dat is een afspraak van 

zeventien dagen. Maar als je zegt van een festival zou nog kunnen doorgaan met misschien 

twintigduizend mensen en we gaan dan spreiden, dan zijn we een maand bezig. En dan kijk ik 

naar de parken in Amerika, voor diegene die er ooit geweest zijn, of Parijs, Disney, en dan 

zie je dat die parken natuurlijk in een ander gebied liggen. Ik zeg niet dat het 

ondoordringbaar bos is, maar je zit daar met andere modaliteiten.  
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Ik denk dat het belangrijk is dat er soms ook een grens wordt aangegeven. Want zowel 

voor Tomorrowland, als wat u zegt voor de kleinere, vele initiatieven ligt er wel een 

uitdaging. Het is op korte termijn schakelen om hun business model creatief om te bouwen. 

En wie dat niet doet, dat zou doodjammer zijn, want dan hebben we straks gedurende lange 

periode geen sport, cultuur, toneel, of hoe dat je het ook invult. Dus in die zin, en ik heb 

trouwens gepland om morgen te gaan wandelen in De Schorre naar het Blotevoetenpad, met 

mijn kleinkinderen. Ik hoop, en ik hoop dat de provincie, en ze heeft daar denk ik een heel 

belangrijke en mogelijke rol, met de infrastructuur die we hebben, inderdaad die lokale 

business modellen voor die lokale kunsteconomie te ondersteunen. Maar ik dank voor uw 

duidelijk antwoord. 

 

VOORZITTER.- Goed, dank u wel.  

 
 

Nr. 6/2 van de agenda 

 

Interpellatie in verband met een socio-economisch herstelplan voor de 

provincie Antwerpen, ingediend door Diederik Vandendriessche (Groen). 

Interpellatie 

 

 

We leven in een nieuwe wereld, een wereld waarin we dag in dag uit rekening 

moeten houden met een onzichtbare vijand die de gezondheid van ons allen serieus 

kan aantasten. Onze provinciale diensten doen alles wat ze kunnen om op hun 

terrein de coronacrisis te bedwingen en daarvoor kunnen we hen niet genoeg 

bedanken. Ik wil nogmaals onze welgemeende appreciatie daarvoor onderstrepen. 

 

Tijdens de vorige provincieraad van mei stelde ik al de vraag naar een eerste 

analyse van de financiële impact van de coronacrisis. Daarop kwam het antwoord 

dat het nog te vroeg was om een balans op te maken. We kunnen begrip 

opbrengen voor het feit dat niet meteen alle cijfers verzameld kunnen worden, 

maar tegelijkertijd willen we de deputatie ook oproepen om werk te maken van een 

aanzet voor een coronaherstelplan voor onze provincie. 

 

Wat de financiële impact op provinciaal niveau betreft, zijn er twee pistes: enerzijds 

is er de impact van de crisis op de provinciale instellingen zelf, anderzijds de impact 

van de crisis op de inwoners en de bedrijven op het grondgebied van de provincie. 

Deze interpellatie focust hoofdzakelijk op de tweede piste. 

 

Ondertussen zijn we meer dan drie maanden verder na het begin van de 

ingrijpende lockdown in maart. Gelukkig komen we op dit moment stilaan in een 

periode waarin de meeste activiteiten weer kunnen opstarten, maar het is duidelijk 

dat de schade in veel sectoren enorm is. Een afwachtende houding aannemen en 

gewoon toekijken hoe het virus nu verder evolueert en of er zich nu al dan niet een 

tweede golf aandient, lijkt ons niet de beste optie. We roepen op om met de 

provinciale bevoegdheden en hefbomen die we in handen hebben, een aantal lokale 

en bovenlokale actoren extra te ondersteunen. 

 

Elk overheidsniveau kan een cruciale rol spelen om onze samenleving en de 

economie in de provincie Antwerpen er weer bovenop te helpen. Zoals collega 

Schoofs ook aanstipt in zijn interpellatie over het provinciaal groendomein De 

Schorre denken we vanuit onze fractie dat er nood is aan bijkomende investeringen 
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in de lokale economie: als we kijken naar een provinciaal bevoegdheidsdomein 

zoals het bovenlokaal en regionaal toerisme, kunnen er verschillende actiepunten 

uitgerold worden om zwaar getroffen sectoren zoals de horeca, de eventsector en 

de podiumsector extra te ondersteunen. 

 

Vorige week verscheen in de krant De Tijd een advertentie van de provincie West-

Vlaanderen, waarin gesteld werd dat de POM West-Vlaanderen 6,5 miljoen EUR 

versneld vrijmaakt om te investeren in concrete initiatieven op korte termijn. Op 

die manier wil men zoveel mogelijk bedrijven − op de eerste plaats de plaatselijke 

kmo’s en zelfstandigen − crisisbestendig maken. De typische kenmerken van de 

economie in de provincie Antwerpen en de economie in West-Vlaanderen zijn 

natuurlijk niet volledig te vergelijken, maar gewoon even de websites van de beide 

provinciale ontwikkelingsmaatschappijen bezoeken, levert toch wel een opvallend 

contrast op. Op de vernieuwde website van de POM Antwerpen staat er nergens 

een verwijzing naar mogelijke maatregelen in deze crisistijden, terwijl POM West-

Vlaanderen onder de noemer #samenondernemen in coronatijden een goed 

uitgewerkt relanceplan presenteert. Het gaat dan onder meer over de begeleiding 

van bedrijven om veilig weer op te starten, de mogelijkheid om een bedrijf 

financieel te laten doorlichten via een zogenaamde quick scan, de ondersteuning 

voor een digitale transformatie van kmo’s, de promotie van een modal shift op 

logistiek vlak en een promotiecampagne voor een boeiende zomervakantie in de 

eigen provincie, met extra ondersteuning voor B&B’s, restaurants enzovoort. Stuk 

voor stuk initiatieven die ondernemers en werknemers in onze provincie ook 

kunnen gebruiken bij hun dagelijkse activiteiten op de werkvloer. 

 

We moeten de campagne van de West-Vlaamse POM natuurlijk niet zomaar 

blindelings kopiëren naar onze provincie, hoewel de economische noden 

ongetwijfeld op vele vlakken gelijklopen. Het gaat erom om werk te maken van een 

grondige analyse waar de belangrijkste problemen van onze bedrijven zich 

situeren. De Antwerpse POM en de dienst Economie van de provincie kunnen 

daarvoor een beroep doen op een uitgebreid netwerk van socio-economische 

partners. Vervolgens moet het mogelijk zijn om ook een kordaat coronaherstelplan 

voor de kmo’s in de provincie Antwerpen te presenteren. Een crisisperiode biedt 

immers ook kansen om onze economie op een nieuw spoor te zetten, bijvoorbeeld 

het spoor van een meer circulaire en minder vervuilende aanpak in het verlengde 

van de SDG’s. De zogenaamde Zomer van de Korte Keten, die nu wordt uitgerold 

ter ondersteuning van land- en tuinbouwbedrijven gericht op streekeigen 

producten, is al een eerste stap in de goede richting. We kijken uit naar meer 

provinciale initiatieven. 

 

Vandaar onze vragen: 

- Welke initiatieven zitten er in de pijplijn als onderdeel van een 

gecoördineerde socio-economische aanpak? 

- Heeft de deputatie inmiddels een plan van aanpak opgemaakt voor een 

economisch relanceplan? 

 

VOORZITTER.- Mijnheer Vandendriessche heeft het woord. 

 

De heer VANDENDRIESSCHE.- Ja, dank u wel, voorzitter. Overheidsinvesteringen spelen 

een cruciale rol in de exit uit deze crisis. Daar zijn alle economen het over eens. Vooral de 

regio’s moeten investeren in moed: mobiliteit, onderzoek, ontwikkeling, energie en 

digitalisering. Ja, dat kost geld, maar het gaat slechts om eenmalige uitgaven om ons 

opnieuw te lanceren na de coronaklap, en die relance zullen we hard nodig hebben voor onze 
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economie en voor onze overheidsfinanciën. Het zijn niet mijn woorden, het zijn de woorden 

die we allemaal gisteren in onze mailbox kregen van de voorzitter van VOKA in de 

nieuwsbrief aan ons gericht.  

 

We leven in een nieuwe wereld, een wereld waarin we dag in, dag uit rekening moeten 

houden met een onzichtbare vijand, die de gezondheid van ons allen serieus kan aantasten. 

Onze provinciale diensten doen alles wat ze kunnen om op hun terrein de coronacrisis te 

bedwingen, en daarvoor kunnen we hen niet genoeg bedanken. Ik wil nogmaals onze 

welgemeende appreciatie daarvoor onderstrepen.  

 

Tijdens de vorige provincieraad van mei stelde ik al de vraag naar een eerste financiële 

analyse van de impact van de crisis. Daarop kwam het antwoord dat het nog te vroeg was 

om een balans op te maken. Daar kunnen we begrip voor opbrengen, dat dat niet meteen 

allemaal verzameld is, al dat cijfermateriaal. Maar tegelijkertijd willen we de deputatie 

ook oproepen om werk te maken van een aanzet voor een coronaherstelplan voor onze 

provincie. Wat de financiële impact op provinciaal niveau betreft, zijn er twee pistes. We 

hebben enerzijds de impact van de crisis op de instellingen zelf, zoals daarnet ook al even 

ter sprake kwam. Anderzijds de impact van de crisis op de inwoners en op de bedrijven op 

het grondgebied van de provincie. Deze interpellatie focust hoofdzakelijk op die tweede 

piste.  

 

En ondertussen zijn we meer dan drie maanden verder na het begin van die ingrijpende 

lockdown. Gelukkig komen we nu op een moment dat we stilaan in een periode arriveren 

waarin de meeste activiteiten weer kunnen opstarten, maar het is duidelijk dat de schade 

in veel sectoren enorm is. Een afwachtende houding aannemen en gewoon toekijken hoe het 

virus nu verder evolueert, en of er zich nu al dan niet een tweede golf aandient, lijkt ons 

niet de beste optie. We roepen op om met de provinciale bevoegdheden en met alle 

diensten en hefbomen die we in handen hebben, een aantal lokale en bovenlokale actoren 

extra te ondersteunen. Elk overheidsniveau kan een cruciale rol spelen om onze 

samenleving en economie in de provincie Antwerpen er weer bovenop te helpen. Zoals 

collega Schoofs ook aanstipt in zijn interpellatie over het domein De Schorre, denken we 

vanuit onze fractie dat er nood is aan bijkomende investeringen in de lokale economie.  

Als we kijken naar een provinciaal bevoegdheidsdomein zoals het bovenlokaal en regionaal 

toerisme, kunnen er verschillende actiepunten uitgerold worden om zwaar getroffen 

sectoren zoals de horeca, de eventsector en de podiumsector extra te ondersteunen.  

 

Vorige week verscheen in de krant De Tijd een advertentie van de provincie West-

Vlaanderen, waarin gesteld werd dat de POM West-Vlaanderen 6,5 miljoen EUR versneld 

vrijmaakt om te investeren in concrete initiatieven op korte termijn. Op die manier wil men 

zoveel mogelijk bedrijven, op de eerste plaats de plaatselijke kmo’s en zelfstandigen 

crisisbestendig maken. Kenmerken van de economie in Antwerpen en West-Vlaanderen zijn 

natuurlijk niet volledig te vergelijken, maar als u op de website kijkt van de beide POM’s, 

dan zie je toch wel een opvallend contrast. POM Antwerpen, daar wordt er nergens 

verwezen naar mogelijke maatregelen in deze crisistijden, terwijl POM West-Vlaanderen 

onder de noemer ‘Samen ondernemen in coronatijden’ toch wel een goed uitgewerkt 

relanceplan presenteert. Het gaat ondermeer om de begeleiding van bedrijven om ze weer 

veilig te kunnen opstarten, de mogelijkheid om een bedrijf financieel te laten doorlichten 
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via een zogenaamde quickscan, ondersteuning voor een digitale transformatie van kmo’s, 

een promotie van de model-shift op logistiek vlak en ook een promotiecampagne voor de 

zomervakantie in de eigen provincie, waar ook opvallend extra ondersteuning voor B&B’s, 

restaurants, enzovoort. Stuk voor stuk initiatieven die ondernemers en werknemers in onze 

provincie ook kunnen gebruiken bij hun dagelijkse activiteit op de werkvloer. We kunnen de 

campagnes van de West-Vlaamse POM en onze POM niet helemaal vergelijken natuurlijk, 

we hebben het er ook al even over gehad in de raad van bestuur van het POM zelf, en we 

kunnen niet zomaar blindelings kopiëren.  

 

Maar de economische noden die zijn op vele vlakken gelijklopend. Het gaat erom om werk 

te maken van een grondige analyse waar de belangrijkste problemen van onze bedrijven 

zich situeren. En daar kan de Antwerpse POM en ook onze dienst economie toch wel een 

beroep doen op om te beginnen een uitgebreid netwerk van partners. En vervolgens moet 

het mogelijk zijn om een kordaat herstelplan voor de kmo’s in onze provincie uit te werken. 

Een crisisperiode biedt immers ook kansen om onze economie op een nieuw spoor te zetten, 

bijvoorbeeld het spoor van een meer circulaire, minder vervuilende aanpak in het verlengde 

van de SDG’s. De zogenaamde Zomer van de korte keten, die nu wordt uitgerold, ter 

ondersteuning van land- en tuinbouwbedrijven, gericht op streekeigen producten is al een 

eerste stap in de goede richting. We kijken uit naar meer initiatief en initiatieven. Vandaar 

onze vragen: welke initiatieven zitten er in de pijplijn als onderdeel van een gecoördineerde 

socio-economische aanpak? En heeft de deputatie inmiddels al een plan van aanpak 

opgemaakt om een economisch relanceplan te lanceren? 

 

VOORZITTER.- Goed, dank u wel, heer Vandendriessche. Gedeputeerde Caluwé. 

 

De heer CALUWÉ, gedeputeerde.- Voorzitter, collega’s, ik dank collega Vandendriessche 

voor zijn vraag. En hij heeft gelijk: we leven in een nieuwe wereld. Ik sluit me ook aan bij 

zijn woorden van appreciatie en dank aan alle provinciale medewerkers die heel erg hun 

best hebben gedaan, blijven doen trouwens, zichzelf hebben overtroffen in deze 

pandemische tijd.  

 

Zoals u stelt, bestaan de financiële gevolgen voor de provincie van de pandemie uit twee 

dimensies: die van de eigen organisatie en die van het provinciale weefsel van burgers, 

verenigingen en bedrijven. Wat de gevolgen zullen zijn voor de eigen organisatie, is nog niet 

geheel duidelijk. Maar ik heb u daarstraks al gezegd dat we in ieder geval de buffer met 

vijf miljoen verhoogd hebben, en het ziet er naar uit dat we wellicht dit bedrag ook gaan 

nodig hebben om de extra uitgaven en de verminderde inkomsten uit de werking te dekken. 

Maar dat is op dit moment de inschatting, dit houdt dan wel geen rekening met de 

eventuele vermindering van de inkomsten uit de belastingen. Voor wat de belastingen van 

de huishoudens betreft, verwachten we die niet, dus op basis van de inkomsten en ook op 

basis van het feit dat we de echt minvermogenden geen gezinsbelasting moeten betalen, en 

dit toch ook een relatief bedrag is. Maar zeker voor de belasting van de bedrijven valt dit 

af te wachten of dit wel … Het zou eigenlijk zeer goed zijn, want het zou betekenen dat 

uiteindelijk de bedrijven op een gezonde manier de crisis doorkomen. Maar wellicht zullen 

er toch wel een aantal betalingsproblemen hebben.  

Nu, als wij dus die vijf miljoen nodig hebben, vergeet het niet dat we dan slechts een 

kasoverschot, eigenlijk is dat niets, van drie miljoen in 2025 hebben, en dus toch, hoe dan 
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ook, voorzichtig moeten blijven. Misschien dat sommige andere provincies, ja, sommigen 

zitten wat breder in de slappe was.  

 

De hervorming met het verlies van de persoonsgebonden bevoegdheden en de afname van 

onze belastinginkomsten uit de onroerende voorheffing, dat was bij ons een licht nadelige 

operatie. Voor anderen, en vooral ook Vlaams-Brabant was dat nog meer nadelig, maar die 

zijn er voor gecompenseerd. En eigenlijk hebben West-Vlaanderen en Limburg daaraan 

overgehouden. De provincie West-Vlaanderen houdt daar jaarlijks 2,6 miljoen aan over, 

Limburg zelfs zeven miljoen. Ja, dat betekent op een meerjarenbegroting toch al wel snel 

in West-Vlaanderen dat je dan zestien miljoen meer hebt om te besteden en in Limburg 42 

miljoen.  

 

Maar niet getreurd, het is niet omdat je krapper bij kas zit dat je toch geen verstandig en 

doeltreffend beleid kan voeren. Dat doen we ook. En voor alle duidelijkheid, veel gebeurt 

daarbij ook in goede samenwerking met de andere provincies. Want ook al hebben we ieder 

onze eigen accenten en zijn de mogelijkheden verschillend, de samenwerking is goed en 

versterkt elkaar. Maar laat ons komen tot ons beleid, waarbij ik zowel maatregelen opsom 

die van bij de start van de lockdown genomen zijn om bedrijven overeind te houden, als 

maatregelen om de relance te versterken, omdat de ene nu eenmaal positief inwerken op 

het andere en vaak gewoon in elkaar overvloeit.  

 

Ik start bij de bevoegdheden van collega Helsen. Het Gouverneur Kinsbergencentrum 

heeft zichzelf bij de aanvang van de COVID-19-pandemie in enkele dagen tijd omgebouwd 

tot een triagepunt voor coronapatiënten. Dit gebeurde in samenwerking met de 

Universiteit Antwerpen. Dat was een huzarenstukje voor onze medewerkers.  

Vanuit het beleidsdomein inclusieve economie lanceren we op dit moment een nieuwe 

subsidieoproep inclusieve economie om de tewerkstelling van personen met een afstand tot 

de arbeidsmarkt te versterken, maar ook de economische weerbaarheid van de Antwerpse 

sociale economiebedrijven aan te zwengelen. We voorzien daarom niet enkel in 

projectsubsidies die ondersteuning geven aan de creatie van bijkomende tewerkstelling, 

maar die ook inzetten op het opzetten van een breed ondersteuningsnetwerk voor de 

meest kwetsbaren die in de sociale economie aan de slag zijn en in deze tijden het grootste 

slachtoffer van de crisis dreigen te worden. Daarvoor wordt 530.000 EUR uitgetrokken. 

 

Sociale economiebedrijven die het extra moeilijk hebben om hun misgelopen inkomsten bij 

te benen of productie terug aan te zwengelen, willen we daarbij ook financieel een steuntje 

in de rug geven. In dat kader kunnen ze bij ons participatiefonds Trividend Provincie 

Antwerpen een renteloze lening tot 50.000 EUR verkrijgen. In deze periode niet alleen om 

materiële investeringen te doen, maar ook om aangetaste reserves door de coronacrisis 

terug op te bouwen. Daarbij bieden wij hen ook een gratis quickscan aan, waarbij de 

financiële situatie wordt geanalyseerd met als resultaat een advies over de geschikte 

financieringsmogelijkheden voor het bedrijf.  

 

Als provincie gaan we dus zowel voor het ondersteunen van die bedrijven, maar kijken we 

ook naar de meest kwetsbare mensen achter en in die bedrijven die het vandaag moeilijker 

hebben dan anders. Als provinciebestuur willen we ook dicht bij het werkveld staan en gaan 

we via webinars ook in gesprek met de sociale economiebedrijven, lokale besturen, 
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reguliere bedrijven, maar ook bijvoorbeeld zorgorganisaties, om te beluisteren welke 

specifieke uitdagingen zij in deze uitzonderlijke gezondheidscrisis kunnen ondervinden en 

hoe we hen vanuit deze insteek kunnen ondersteunen. We geloven dat we door middel van 

dialoog met het veld als provinciale overheid dit op de beste manier kunnen aanpakken. 

Daar is de tijd nu rijp voor, en we gaan niet wachten op een tweede golf.  

 

In dat kader zijn we ook in gesprek met Antwerpse maatwerkbedrijven om iets over te 

nemen van POM West-Vlaanderen. Het is naar hun voorbeeld, zij hebben het product 

4werk, dat is West-Vlaams voor vuurwerk, waar door sterkere samenwerking en 

clustervorming onze maatwerkbedrijven sterker uit deze crisis kunnen komen. We geloven 

er als provinciebestuur in dat deze crisis ook mogelijkheden zal bieden om de 

maatwerkbedrijven met meer samenwerking economisch sterker te maken, op die manier 

ook meer tewerkstellingskansen te bieden voor de kwetsbare groepen in onze samenleving. 

Daar kunnen we als provincie dicht genoeg bij die maatwerkbedrijven, een katalysator voor 

zijn.  

 

Komen we tot economie. Het team detailhandel binnen de Dienst Economie en Innovatie 

lanceerde de website Ik koop lokaal in de provincie Antwerpen. Dit is een samenwerking 

tussen de vijf Vlaamse provincies en in afstemming met VLAIO. We beoogden en beogen 

nog steeds drie zaken: iedereen overtuigen om lokaal te kopen, de lokale handelaars een 

hart onder de riem te steken en de steden en gemeenten te ondersteunen. Concreet 

verzamelen van steunmaatregelen die lokale besturen in het leven roepen, twee, links 

verzamelen naar websites van alle gemeenten die een overzicht geven van handelaars die 

geopend waren, online service bieden en/of afhaalgericht aanboden en nog altijd aanbieden. 

Dit wordt via het online platform gedeeld, zodat de consument ook via het provinciale 

platform de weg vindt naar de handelaars. Een overzicht dan was er ook van het aantal 

open en gesloten winkels. En de info per gemeente is ook raadpleegbaar via Provincies in 

cijfers. Ad hoc-vragen van gemeenten omtrent cijfermateriaal werden beantwoord door 

onze detailhandel-coaches. Bij de POM werd korting aangeboden in de huur voor de 

maanden april en juni van die bedrijven, startups en scale-ups die gehuisvest zijn in onze 

Incubator Darwin op het Wetenschapspark in Niel.  

 

Specifiek voor de hard getroffen creatieve sector organiseerden POM en Antwerp. 

Powered by Creatives een crisisprint, een workshop om de noden en huidige problemen van 

de creatieve sector te achterhalen en meteen ook te kijken naar opportuniteiten om ook in 

deze tijden werk te genereren. De innovatietrajecten werden virtueel aangeboden. Zo 

werden creatieve bedrijven gestimuleerd om zich net nu te focussen op hun strategische 

bedrijfsvoering en toekomstige weerbaarheid. Daarnaast creëert dit ook meteen 

werkgelegenheid voor de creatieve sector. De opleiding Sprekersacademie kon niet 

doorgaan. Wel hebben we twaalf creatieve ondernemers de mogelijkheid geboden om bij 

dezelfde lesgever een virtuele opleiding te volgen. Ook stond weerbaarheid op de agenda.  

 

Ik kom zo dadelijk nog verder terug op datgene wat de POM Antwerpen doet, maar voor 

wat betreft het beleidsdomein landbouw werd en wordt extra ingezet op de rechtstreekse 

verkoop aan de consument, de korte keten. Hiertoe werd bijkomende aandacht 

gegenereerd voor de website Lekkersmetstreken. Daarop zijn de hoeven en 

streekproducten van de provincie Antwerpen terug te vinden. Deze website werd ook 
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opgenomen op het platform Ik koop lokaal in de provincie Antwerpen, zodat ook 

consumenten die via deze weg op zoek gaan naar lokale handelaars, terecht komen bij de 

hoeven en streekproducten. En zoals u ook zelf zei, de geplande actieweek van de korte 

keten, die plaats zou vinden van 6 tot 14 juni, hebben we omgevormd tot een Zomer van de 

korte keten, die gedurende de hele zomer loopt. Korteketenproducenten kunnen acties 

registreren op de website Zomer van de korte keten en krijgen van de provincie Antwerpen 

een doe-het-zelfpakket om hun onderneming coronaveilig te maken. Deze pakketten kunnen 

nog altijd aangevraagd worden. De Zomer van de korte keten wordt bijkomend ondersteund 

via een uitzending op PlattelandsTV die vanaf 28 juni uitgezonden wordt, en een satelliet-

boodschap die nu al te zien is op deze zender. Binnen de subsidiekorf landbouw werden 

enkele initiatieven ingediend die oorspronkelijk moesten plaatsvinden binnen de Week van 

de korte keten. Aan deze initiatieven wordt uitstel verleend. De Dienst Landbouw en 

Plattelandsbeleid gaf ondersteuning bij het opmaken van de lijst met voedingswinkels per 

gemeente als onderbouwing voor het al dan niet toelaten van de voedingskramen.  

 

Kom ik dan bij het belangrijke domein van toerisme, onder de bevoegdheid van collega Jan 

De Haes, waar ook heel, heel hard is gewerkt. Ter voorbereiding van de heropstart van de 

toeristische activiteiten heeft Toerisme Provincie Antwerpen een tienstappenplan 

opgesteld. Een kleine greep hieruit. Strategische acties Kempen en Scheldeland werden 

reeds goedgekeurd op de provincieraad. De opstart van Vlaanderen Vakantieland 2.0, en dit 

in samenwerking met de andere Vlaamse provincies, de Vlaamse kunststeden, dus ook 

Antwerpen en Mechelen, Toerisme Vlaanderen en met de publieke en private toeristische 

partners. Intensievere promotie voor Kempen en Scheldeland, waarbij de kleine gelukjes in 

de Kempen en Droom nu, reis later! Scheldeland pareltjes in onze provincie in de kijker 

zetten. Samen met logiesuitbaters en andere ondernemers worden meerdaagse fiets- en 

wandelarrangementen ontwikkeld. TPA heeft hiervoor sterke ervaring opgedaan met 

fietsvakanties in Vlaanderen.  

 

De nieuwe Vlaamse icoonroutes op het fietsknooppuntennetwerk worden in 2021 versneld 

uitgerold in een Kempenroute, een Schelderoute en een kunststedenroute. Voor het 

kampeer- en campertoerisme dringen we er op aan om de geplande structurele 

samenwerking voor de promotie van de Vlaamse kampeersector snel op te starten. TPA zal 

hierbij focussen op toeristische plaatsen en de Nederlandse markt. Er is een akkoord rond 

het opzetten van het kampeerpact. Met de lancering van ‘campergastbedrijven’ een vierde 

pijler naast campings, camperterreinen en openbare camperpark is, maken we onze 

provincie binnenkort bovendien extra aantrekkelijk voor campertoeristen. We plannen 

binnen onze regio’s Kempen en Scheldeland een overleg met de gemeentebesturen over 

extra mogelijkheden voor bezoekers en ook speciaal lokaal genomen initiatieven voor 

toeristische ondernemers in 2020 en 2021. Tweelingdorpen Baarle, Bels Lijntje, 

Dodendraad bieden volop kansen voor een belevingsvol grenstoerisme en de bijbehorende 

verhalen. We plannen hier rond gerichte acties op de Nederlandse markt.  

 

Ons meerjarenplan voor een drempelvrij toerisme is vandaag bijzonder actueel. Jammer 

genoeg creëert deze coronacrisis voor heel wat Vlamingen extra belemmeringen om met 

vakantie te gaan, financieel, mentaal, fysiek of sociaal. Nooit was de nood aan een sociaal 

en warm toerisme groter. We lanceerden daarom nieuwe initiatieven die de drempels 

wegwerken en de vakantieparticipatie verhogen. We hopen dat deze solidariteit ook vele 
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vakantiemakers inspireert. Provinciaal post-corona toerismeoverleg is opgestart. Op 

woensdag 3 juni zochten we samen met specialisten naar antwoorden en oplossingen. Een 

tijdelijk verbod op buitenlandse reizen houdt voor ons naast opportuniteiten immers ook 

uitdagingen in. Hoe spreiden we bezoekers maximaal in tijd en ruimte, hoe verzoenen we 

eventuele beperkende of afstandsmaatregelen met de zo cruciale vakantiebeleving? En hoe 

houden we vakantie in eigen land bij een stijgende vraag en stabiel aanbod betaalbaar voor 

iedereen?  

 

Collega Vandendriessche vraagt of wij ons kunnen laten inspireren door het voorbeeld van 

POM West-Vlaanderen. Ik denk dat ik hiervoor reeds heb aangegeven dat we als provincie 

op het vlak van sociale economie, detailhandel, landbouw, toerisme, creatieve industrie en 

ga zo maar door, vergelijkbare initiatieven genomen hebben. We hebben dat dan misschien 

niet omgedoopt tot een globaal plan of het volledig vanuit de POM laten verspreiden, maar 

ik ga dadelijk, want we hebben daar ook in de raad van bestuur het al over gehad, over het 

verschil tussen de werking van POM Antwerpen enerzijds en de POM West-Vlaanderen en 

POM Limburg anderzijds. Bij het kerntakendebat in de periode 2012, en voordien ook al bij 

het omvormen van de POM, is gekozen om bedrijfsondersteunende diensten te 

centraliseren onder Vlaamse supervisie. De GOM is hervormd, dus de GOM, dus de 

Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij, die is overgegaan in VLAIO, Vlaams Agentschap 

Ondernemen, ondertussen Vlaams Agentschap Innovatie en Ondernemen. Tegelijkertijd 

werd decretaal de mogelijkheid gegeven aan de provincies om een 

ontwikkelingsmaatschappij op te richten, hetgeen vijf Vlaamse provincies gedaan hebben.  

 

Het decreet van 7 mei 2004 omschrijft duidelijk de missie van de Provinciale 

Ontwikkelingsmaatschappij: het uitvoeren van projecten, de versterking van 

infrastructuur, de vestiging van het bedrijfsleven. Nadien vertaald naar het creëren van 

ruimte voor bedrijven. Hieraan werd nog toegevoegd dat bedrijfsondersteuning naar 

sectoren nog mogelijk was. Echter, individuele bedrijfsondersteuning, en ik kom er seffens 

op terug, leek niet toegelaten, was niet toegelaten, bleek een Vlaamse taak te zijn. Nu, het 

ontwikkelen van bedrijventerreinen wordt in West-Vlaanderen uitgevoerd door de 

Intercommunales WVI en Leiedal en in Limburg door de Limburgse Reconversiemaat-

schappij. Beide provincies hebben daarom een andere invulling gekozen voor een 

ontwikkelingsmaatschappij en hebben hun economische werking toegevoegd aan de POM. En 

ze besteden trouwens vrij grote budgetten, voor West-Vlaanderen is dat jaarlijks tot acht 

miljoen EUR aan de POM, en organiseren subsidies van daaruit.  

 

In Antwerpen, Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen is dit bij de Dienst Economie gebleven. 

In Antwerpen werken Dienst Economie en POM wel zeer goed samen en is POM mede-

uitvoerder van het door de provinciale dienst ontwikkelde speerpuntenbeleid. De provincie 

zet vooral in op detailhandel, zorgeconomie en zorginnovatie, life sciences, duurzame bouw, 

de cluster havenlogistiek en industrie, glastuinbouw en agro-industrie en creatieve 

economie. Sommige van die sectoren, zoals de detailhandel, de creatieve economie hadden 

of hebben het extra zwaar door de coronacrisis. Sommigen ontspringen de dans of hebben 

juist extra opportuniteiten gekregen. Nu, dat wil niet zeggen, omdat die sectoren die 

eigenlijk extra opportuniteiten hebben, dat we niet juist daar ook blijvend stevig moeten in 

investeren en het beleid dat we daar onder andere met de POM rond ontwikkelen, en dat 
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we juist moeten doortrekken, omdat die sectoren juist de rest van de economie kunnen 

meetrekken.  

 

Nu, via dat speerpuntenbeleid bereiken we uiteraard ook individuele bedrijven. Dat is nog 

iets anders dan individuele bedrijfsondersteuning, wat in het kerntakendebat aan 

Vlaanderen is toegewezen. Reden waarom wij in 2012 onze Starterscheque hebben moeten 

schrappen. Enkel via de fiscaliteit komen we rechtstreeks in contact met elk bedrijf, 

reden waarom we de betalingstermijn verlengd hebben en elk bedrijf dat problemen kent 

ook met onze fiscale dienst contact kan opnemen voor betalingsregelingen. In het plan van 

POM West-Vlaanderen moet ik wel zeggen dat de quickscan die daar is voorzien, ons 

triggert. En we gaan dus onderzoeken of toch binnen de afspraak met betrekking tot de 

bedrijfsondersteuning iets dergelijks als een quickscan ook door ons zou kunnen worden 

ontwikkeld, dat we op die manier aan bedrijven de mogelijkheid bieden om te kijken of dat 

zij in deze omstandigheden, welke weg dat zij op een goede manier kunnen volgen. Ik moet 

zeggen, als ik het las, deed het mij denken aan een product dat UNIZO ontwikkeld heeft, 

samen trouwens met de Antwerp Management School. En ik denk dat dat daar is 

overgenomen en ik denk dat we hier moeten kijken of we … En dus als u vraagt: zijn we 

geïnspireerd? Ja, door uw vraag ben ik geïnspireerd, heb ik ook de medewerkers gevraagd 

om te kijken of dit toch niet kan vallen in datgene wat voor lang werd beschouwd als 

bedrijfsondersteuning die toch door de provincies zou kunnen gebeuren.  

 

Maar collega’s, we moeten vaststellen dat historisch er wel wat meer stromen vloeien 

richting West-Vlaanderen en zeker richting Limburg en dat wij als provincie eigenlijk altijd 

wat beschouwd worden als het hart van de economie, die hebben geen extra stimulansen 

nodig, die varen mee in het globale Vlaamse beleid. Ook daar denken wij dat we toch 

moeten uitkijken en ook het signaal geven richting Vlaanderen dat het gelet op deze crisis 

toch ook wel van belang is, zonder daarom de anderen niet meer te ondersteunen, om te 

kijken dat ook het hart van de economie voldoende gezond blijft. Want als we willen dat de 

economie voldoende terug opstart, ja, dan moet dat hart in staat zijn om voldoende te 

pompen. En uiteraard is vandaag nog geen inschatting te maken, de storm raast eigenlijk 

nog in belangrijke mate, het stof is nog lang niet neergedaald, er is vandaag geen 

inschatting te maken van wat de echte effecten zijn.  

 

Maar we moeten daar niet op wachten met in alle geval al wel te kijken dat er voldoende 

middelen vloeien richting het hart van de Vlaamse economie. En dat zal van belang zijn bij 

de Europese fondsen, bij de Vlaamse fondsen, of dit hart daar voldoende kan op beroep 

doen. We zijn dat volop aan het voorbereiden, om te kunnen inspelen op de verschillende 

Interreg- en EFRO-programma’s, om de Green Deal te kunnen laten van start gaan en de 

transitie mogelijk te maken, ook de digitaliseringsagenda. Wat dit laatste betreft, 

verwachten wij dat Vlaanderen morgen een oproep lanceert voor de uitwerking van 

Europese digitale innovatiehubs. En we zijn dat al een tijd aan het voorbereiden in overleg 

met van onze kant uit dan de POM, het GKC en Kamp C, maar dus met andere partners, 

VITO, Universiteit Antwerpen, Thomas More, de haven en ook partners buiten onze 

provincie. Rond twee sporen, enerzijds zorginnovatie, zorgeconomie en anderzijds haven en 

logistiek, bij die digitale hubs die er zouden moeten komen, dat wij centraal kunnen staan 

binnen die twee terreinen. Nu, het zal wat afhangen van de modaliteiten van de kwaal of 

dat wij de leiding kunnen nemen rond beide onderwerpen, maar in alle geval hoop ik van 
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harte dat dat kan, dat beide kunnen, maar dat we in alle geval met onze partners aan beide 

onderwerpen de ontwikkeling van digitale innovatiehubs voluit kunnen participeren.  

 

Collega Vandendriessche, ik hoop hiermee toch een stuk een antwoord gegeven te hebben 

omtrent de activiteiten rond het brede economische vlak die we ontwikkelen om de relance 

mogelijk te maken. En wij volgen dit zeer stevig op en plannen om op de verschillende 

opportuniteiten te kunnen inspelen. Ik dank u. 

 

VOORZITTER.- Goed, dank u wel, ik ben blij dat het maar een klein stukje was. Maar goed, 

dank u wel toch voor de uitleg. Mijnheer Vandendriessche heeft het woord. 

 

De heer VANDENDRIESSCHE.- Ja, dank u wel, ik zal het iets korter houden. Nog als 

antwoord, ik heb toch wel een aantal heel positieve zaken gehoord. Zoals gezegd, de 

quickscan die misschien van Antwerpse makelij is, dat we die hier ook zouden uitrollen en 

dat we die mee zouden opnemen. Anderzijds, ja, vind ik het toch wel jammer dat er 

misschien toch nog niet meer een aanzet is voor een echt globaal plan, zoals dat dan ook in 

West-Vlaanderen werkt. Daar is een aanvraagpunt waar mensen dan naar toe kunnen gaan 

vanuit verschillende invalshoeken. Als je niet goed weet waar je terecht kunt, dan blijft je 

zoeken. En als je weet dat zo’n globaal plan bestaat, dat dat goed gecommuniceerd wordt, 

dan kunnen mensen vanuit allerlei mogelijke sectoren daar makkelijker bij terecht. Dus ik 

denk toch dat we misschien in september ook misschien in de commissie Economie eens 

moeten kijken in hoeverre we daar niet, wat daarnet ook al gezegd is, in plaats van met 

subsidies werken, we misschien ook meer naar investeringen moeten kijken op lange 

termijn om bijvoorbeeld dan dat onder een grote noemer van een relanceplan of zo te 

vatten.  

 

Zoals u ook zegt, ja, het hart van de economie is onze provincie. En de economie in 

Vlaanderen is vooral ook een kmo-economie. We hebben hier onze haven natuurlijk als 

grote financiële ader, maar vele bedrijven in Antwerpen zijn ook kleine kmo’s en dat is toch 

wel iets waar we met de provincie op focussen, dus die zou ik zeker toch wel willen altijd in 

aandacht stellen. En mijn laatste puntje is inderdaad, wat u ook zegt: Vlaanderen denkt ook 

aan die innovatiehubs. Dat lijkt me de piste die we moeten volgen met onze provincie ook, 

om daar eventueel die investeringen ook op in te zetten vanaf september als relance met 

die innovatie. Algemeen, dat hoeft dan niet individuele bedrijven te ondersteunen, maar 

gewoon een plan voor innovatie in de markt te zetten. 

 

VOORZITTER.- Goed, dank u wel.  

 
 

Nr. 6/3 van de agenda 

 

Interpellatie in verband met de prijzen in het Rivierenhof, ingediend door 

Tobias Daneels (Groen). 

Interpellatie 

 

 

Beste collega’s, meneer de voorzitter, mevrouw de gouverneur, net als de meeste 

van jullie ben ik op Facebook lid van een aantal Facebookgroepen. Van 
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verschillende gemeentes en dorpen bijvoorbeeld, altijd interessant om wat te 

luisteren wat er leeft bij de mensen. 

 

En zo ben ik ook lid van een grote groep met inwoners van Deurne. En daar viel 

mijn oog vorige week op een opvallend bericht van een zekere Rudy. Ik lees even 

voor: ‘Ik heb net een coca cola gedronken in het Kasteel van het Rivierenhof. 

3 EUR 40, is dat normaal? 

 

Ik vond dat een opvallend berichtje want de prijzen in het Rivierenhof waren mij 

ook al opgevallen en ik wilde er vorige raad eigenlijk al iets over vragen. Nee Rudy, 

3 EUR 40 voor 20 cl coca cola is niet normaal. Eigenlijk is dat er zelfs ver over. 

Zeker als je weet dat er maar 1 horecazaak is in het Rivierenhof – want ik neem 

aan dat we de tennisclub helemaal aan de rand van het park niet meetellen – en 

zowel de provincie als het domein zelf er prat op gaan dat iedereen welkom is om 

van de natuur te genieten. Op de Facebookpagina van Rivierenhof lees ik letterlijk: 

‘In het Rivierenhof is er voor elk wat wils. Je zou bijna vergeten dat je er ook 

gewoon kan komen flaneren of een terrasje doen.’ 

 

Collega’s, het Rivierenhof is populairder dan ooit. Middenin de coronacrisis was het 

Rivierenhof voor veel inwoners van Deurne, Borgerhout, Antwerpen, zelfs Berchem 

een plek om in de volle natuur tot rust te komen. Jong en oud, dik en dun, en 

vooral arm en rijk kan er gratis genieten van 130 hectare natuur vlakbij de stad. En 

vooral mensen die het wat minder hebben en geen huis met tuin kunnen betalen, 

vonden natuurlijk hun weg het meeste naar het Rivierenhof, om even weg te zijn 

van het kleine appartementje waar ze met een gezin met kinderen leven. 

 

Net daarom is het spijtig dat in het Rivierenhof, hoe inclusief ook, niet alles voor 

iedereen is weggelegd. Gewoon iets drinken, of een ijsje of een pannenkoek eten 

op het terras naast de vijver, is enkel voor mensen weggelegd met een dikke 

portefeuille, anders kan ik het niet noemen. Ik heb me speciaal opgeofferd om 

zaterdag de kaart nog eens in detail te bekijken. 

Ik ga niet het hele menu opsommen, maar hierbij enkele voorbeelden. Een flesje 

cola of fanta van 20 cl: 3 EUR 40. Platwater, 33 cl, 3 EUR 50. Een fristi of een 

cecemel, 3 EUR 50. De goedkoopste koffie, 3 EUR 40. Een warme chocomelk: 

4 EUR 80. Ice Tea zero, 3 EUR 90. 

 

Dit zijn prijzen die je zelfs niet op de Grote Markt van Antwerpen terugvindt, verre 

van zelfs. Laat staan dat ze marktconform de prijzen in de omgeving van het 

Rivierenhof zijn. 

 

Ik ben er zeker van dat veel mensen die het Rivierenhof nog niet kenden, tijdens 

de coronacrisis hebben kennis gemaakt met de prachtige natuur van het park. Wie 

weet hebben ze al plannen gesmeed om na de lockdown eens eentje te drinken in 

het park? Ik vermoed dat dit voor velen maar bij 1 keer zal blijven. 

 

Collega’s. Jullie voelen vast ook wat ik bedoel. Een park met als enige horecazaak 

een brasserie met dergelijke prijzen, is geen park met ‘voor elk wat wils.’ Daarom 

mijn vragen. 

- Wat staat er in de gunning als voorwaarde voor de prijshantering en hoe 

wordt dat opgevolgd? 

- Zijn deze prijzen voor de deputatie 'democratisch', 'redelijk' of 'inclusief'? 

- Want is het niet de bedoeling dat Rivierenhof ook qua eet- en 

drankgelegenheid inclusief en laagdrempelig is? Het is tenslotte een 

openbaar domein. 
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- Wat kan en wil de provincie ondernemen om deze overdreven prijzen aan te 

pakken? Onze fractie dacht alvast aan een vast kader dat kan uitgewerkt 

worden door de provinciale dienst Groendomeinen om marktconform een 

paar maxima op te leggen. 

- Een andere optie is natuurlijk om na te denken over een andere horecazaak 

die wel democratische prijzen hanteert, zodat er eindelijk voor ieder wat wils 

is. 

 

VOORZITTER.- Mijnheer Daneels, aan u het woord. 

 

De heer DANEELS.- Dank u wel, mijnheer de voorzitter. Beste collega’s, net als velen van 

jullie ben ik op Facebook lid van een aantal Facebook-groepen, bijvoorbeeld ook als je in 

een bepaald dorp of in een gemeente woont. En dat is altijd interessant om te luisteren wat 

er leeft. En zo ben ik ook lid van een grote groep inwoners van Deurne. En daar viel mijn 

oog vorige week op een opvallend bericht van een zekere Rudy, het is niet onze collega 

Rudy Sohier. Ik lees het even voor: Ik heb net een Coca Cola gedronken in het kasteel van 

het Rivierenhof, 3.40 EUR. Is dat normaal? De brasserie daar.  

 

Ik vond dat een opvallend bericht, want de prijzen in het Rivierenhof waren mij ook al 

opgevallen. Ik wilde er vorige raad eigenlijk ook al iets over vragen. En nee, dat is niet 

normaal, 3.40 EUR voor twintig centiliter Coca Cola, dat is er eigenlijk zelfs ver over. 

Zeker als je weet dat er maar één horecazaak is in het Rivierenhof, want ik neem aan dat 

we de tennisclub aan de rand niet meetellen, en zowel de provincie als het domein zelf er 

prat op gaan dat iedereen welkom is om van natuur te genieten. Op de Facebook-pagina van 

het Rivierenhof lees ik letterlijk: In het Rivierenhof is er voor elk wat wils. Je zou bijna 

vergeten dat je er ook gewoon kan komen flaneren of een terrasje doen. Collega’s, het 

Rivierenhof is populairder dan ooit. Midden in de coronacrisis was het voor veel inwoners 

van Deurne, Borgerhout, Antwerpen en zelfs nog verder een plek om in de volle natuur tot 

rust te komen. Jong en oud, dik en dun en vooral arm en rijk kan er gratis genieten van 130 

hectare natuur vlak bij de stad. En vooral mensen die het wat minder hebben en geen huis 

met tuin kunnen betalen, vonden natuurlijk hun weg het meeste naar het Rivierenhof, om 

even weg te zijn van het kleine appartementje waar ze met hun gezin met kinderen leven.  

 

En net daarom vind ik het spijtig dat in het Rivierenhof, hoe inclusief ook, niet alles voor 

iedereen is weggelegd. Want gewoon iets drinken of een ijsje of een pannenkoek eten op 

het terras naast de vijver is enkel voor mensen weggelegd met, ik kan het niet anders 

noemen, een dikke portefeuille. Ik heb me speciaal opgeofferd om zaterdag de kaart nog 

eens in detail te gaan bekijken op het terras. Ik ga niet het hele menu opsommen, maar 

hierbij toch enkele voorbeelden. Een flesje cola of Fanta van twintig centiliter 3.40 EUR. 

Plat water 33 centiliter 3.50 EUR. Een Fristi of Cécémel 3.50 EUR. De goedkoopste koffie 

3.40 EUR en een warme chocomelk, nu niet aangeraden vandaag, 4.80 EUR. Dit zijn prijzen 

die je zelfs niet op de Grote Markt van Antwerpen terugvindt, verre van zelfs, laat staan 

dat ze marktconform de prijzen in de omgeving van het Rivierenhof zijn. Ik ben er zeker 

van dat veel mensen die het Rivierenhof nog niet kenden, tijdens de coronacrisis hebben 

kennisgemaakt met de prachtige natuur van het park. En wie weet hebben ze al plannen 

gesmeed om na de lockdown, dus nu, of de komende weken, eens eentje te gaan drinken 

daar in het park. Ik vermoed dat dit bij deze prijzen toch ook voor velen maar voor één 

keer zal blijven.  
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Collega’s, jullie voelen vast ook wel wat ik bedoel. Een park met als enige horecazaak een 

brasserie met dergelijke prijzen, is geen park met voor elk wat wils. Daarom mijn vragen: 

wat staat er in de gunning als voorwaarde voor de prijshantering en hoe wordt dat 

opgevolgd? Zijn deze prijzen voor de deputatie democratisch of redelijk te noemen? Want 

is het niet de bedoeling dat Rivierenhof ook qua eet- en drankgelegenheid inclusief en 

laagdrempelig is? En wat kan en wil de provincie ondernemen om deze overdreven prijzen 

aan te pakken? Onze fractie dacht zelf alvast aan een vast kader dat kan uitgewerkt 

worden door de provinciale Dienst Groendomeinen om marktconform een paar maxima op te 

leggen. Of een andere optie is natuurlijk om een goedkopere horecazaak te installeren in 

het park. Alvast bedankt. 

 

VOORZITTER.- Goed, dank u wel. Goed, ondertussen kan mijnheer De Haes zijn zetel 

afgeven, want hij gaat toch naar voor komen. En kan ik aan iedereen al vragen om ABM op 

te starten, om straks de besloten vergadering, de geheime stemming te doen. En moesten 

er problemen zijn met de opstart, dan zijn hier nog mensen in de zaal van IT die u kunnen 

helpen. Mijnheer De Haes, aan u het woord. 

 

De heer DE HAES, gedeputeerde.- Ja, voorzitter, ik reken op uw waakzaam oog om te 

kijken dat mijn zetel niet slinks wordt ingenomen. Maar ik kies ervoor om hier te staan, 

omdat ik toch ook weleens wil proberen u te bekijken allemaal van voor, want het zal de 

laatste keer zijn voor het zomerreces.  

 

Nu, ik wil een antwoordje geven op de prijsvraag van vandaag. En dat antwoord wil ik geven 

zowel op de vraag, maar ik wil daarna ook eventjes ingaan op iets waar dat we toch al langer 

mee bezig zijn.  

 
Door een technisch mankement kon het vervolg van de zitting niet 

opgenomen worden. Daarom wordt nu verdergegaan met de tekst van het 

Beknopt Verslag. 

 

De heer DE HAES, gedeputeerde, beantwoordt op de eerste vraag door een verwijzing 

naar art. 10b van de concessieovereenkomst waarin de concessiehouder zich verbindt om te 

exploiteren tegen matige prijzen door de provincie goedgekeurd en elke prijswijziging ter 

goedkeuring voor te leggen aan de provincie. De meeste concessionarissen geven op dit 

ogenblik zelf geen prijswijzigingen door. Om deze reden verzamelt de dienst zelf in het 

begin van het jaar de verschillende prijslijsten.  

Bij nazicht blijkt dat de prijslijst van januari een cola 2,90 EUR kostte. Van de laatste 

prijswijziging van de dienst niet op de hoogte.  

 

De gedeputeerde erkent dat de verhoging van 0,50 EUR aanzienlijk is en de tarieven 

eerder prijzig zijn. De concessionaris werd hierover reeds aangesproken door de 

parkdirectie en hij lichtte toe dat dit een coronabijdrage betrof. We trachten wat 

betreft eet- en drankgelegenheden in elk van de provinciale domeinen te streven naar 

inclusiviteit en laagdrempeligheid. Dit is opgenomen in artikel 1a “dat de exploitatie ten 

allen tijde moet openstaan voor gebruik door occasionele wandelaars en groepen 

domeinbezoekers.” en het artikel 10b van de concessieovereenkomst. Tot op heden gingen 

we ervan uit dat de concurrentie met horecagelegenheden in de buurt de prijzen laag zou 
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houden. Door de unieke locatie van sommige concessies is dit niet noodzakelijk 

werkelijkheid. De provincie engageert zich om te waken over de prijzen, maar wil 

anderzijds ook ondernemerschap stimuleren.  

 

De heer De Haes verduidelijkt de nieuwe visie over hoe de provincie concessies benadert 

en kansen geeft voor duurzaam ondernemen. Her probleem in concessies is dat de 

investering afgeschreven moet zijn op het einde van de concessie. Daardoor staat de flow 

helemaal verkeerd. Soms is de infrastructuur ook niet afgestemd op een succesvolle 

horecauitbating. Daarenboven is door de coronacrisis het volume naar beneden en moeten 

voor dezelfde capaciteit veel meer kilometers gelopen worden. Dit wordt opgelost door een 

prijsstijging. Spreker wil niet met een vermanend vingertje de concessies benaderen, maar 

hen kansen geven op perspectief.  

 

Daarom loopt er een experiment in het Vrieselhof, waar de concessionaris een deel van de 

investeringen doet waar een lagere concessie tegenover staat. Een tweede experiment 

loopt in de Lilse Bergen waar actief een budget wordt ingezet om te investeren. Ook wordt 

een samen gecommuniceerd en worden evenementen samen georganiseerd. daarnaast zijn 

er ook afspraken gemaakt rond de toegang tot het domein: als iemand na 18.00 uur naar 

het domein komt is het hoogstwaarschijnlijk enkel om de horeca te bezoeken. Het 

inkomstgeld wordt dan omgezet in een voucher voor de horeca. Op deze manier probeert 

de provincie duurzaam ondernemerschap te stimuleren in de concessies.  
 

De heer DANEELS bedankt de gedeputeerde voor zijn toelichting en vraagt de 

provincieraad in de toekomst op de hoogte te houden.  

 

De heer SCHOOFS erkent dat een groot probleem met de concessies gelegen is in het feit 

dat ze (economisch) niet goed in elkaar zitten. De spreker is van mening dat we als 

provincie hier het voortouw moeten nemen naar de concessies toe en is in die zin zeer 

hoopvol. De heer Schoofs stelt dat de gedeputeerde gelijk heeft door niet met een 

beschuldigd vingertje te wijzen, maar dat we moeten kijken hoe we het business model van 

onze concessie kunnen ondersteunen. 

 

De heer DE HAES, gedeputeerde, beaamt dat dit zijn bedoeling is. 
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7. BESLOTEN VERGADERING 

 

Nr. 7/1 van de agenda 

 

Wijziging samenstelling Procoro. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

Men gaat over tot de geheime stemming, 30 leden nemen eraan deel. Er zijn 30 stemmen 

ja, zodat het voorstel is goedgekeurd. 
 

 

Nr. 7/2 van de agenda 

 

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). Vertegenwoordiging van 

het provinciebestuur in de algemene vergadering van The Shift vzw. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

Men gaat over tot de geheime stemming, 32 leden nemen eraan deel. Er zijn 27 stemmen 

ja, bij 4 stemmen nee en 1 onthouding, zodat het voorstel is goedgekeurd. 

 
De vergadering wordt gesloten om 17.48 uur. 


