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De raad is bijeen in openbare vergadering.
VOORZITTER.- Een goedemiddag allemaal. Allemaal welkom op onze provincieraad van
vandaag met een heel deel minder volk, die van thuis uit de provincieraad volgen.
Dan kunnen we starten met onze mondelinge vraag, een mondelinge vraag van Diederik
Vandendriessche. Mijnheer Vandendriessche, aan u het woord.
De heer VANDENDRIESSCHE.- Dank u wel, voorzitter.
Collega’s, mevrouw de gouverneur. Begin oktober was het nog Brussel, dat aankondigde om
de cafés en de bars te sluiten. Vervolgens was er sprake van de provincies Waals-Brabant
en Luxemburg. Toen werd er ook opnieuw naar Antwerpen gekeken. Het gaat ondertussen
heel snel. Nu is Luik al weer koploper, als provincie, zelfs in heel Europa. De gouverneur
zelf heeft dan op dinsdag 13 oktober aangekondigd om eerst de federale maatregelen van
vrijdag 16 oktober te volgen, die af te wachten en die ook te volgen. Die zijn al behoorlijk
verregaand, dus het is niet onmiddellijk een tussenkomst voor nog strengere maatregelen,
alhoewel het gaat heel snel en een lockdown wordt nu ook weeral in de mond genomen soms.
Maar wij hebben in ieder geval graag ook een stand van zaken nu, op dit moment, in verband
met de situaties in de provincie.
En dan is er natuurlijk de vraag naar de ziekenhuizen. De ziekenhuisopnames die stijgen,
wij horen voornamelijk cijfers voor het hele land. Hoe is de situatie in onze provincie? Hoe
verloopt de situatie op de afdelingen Intensieve Zorg? En dan horen wij bijvoorbeeld ook in
Oost Vlaanderen dat er gecoördineerd wordt, overlegd op provinciaal niveau voor de
verdeling van patiënten. Hoe verloopt dat in onze provincie? En dan is er natuurlijk die
niet-corona-gerelateerde zorg, waarvan wij vandaag ook op de radio weer konden horen dat
de universitaire ziekenhuizen, die toch gaan uitstellen, dus ik vermoed ook UZ Antwerpen
enzovoort.
De woonzorgcentra, in de eerste golf een heel moeilijke situatie op dat vlak. Nu lijkt dat
beter onder controle, maar ook daar de vraag: hoe verloopt het? En wat is de impact
bijvoorbeeld op personeel? Dan was er ook federaal sprake van een coronabarometer. Is
die ondertussen al in voege en wat levert dat op qua inzichten voor de provincie
Antwerpen? Dan heeft u zelf ook nog tijdens de uiteenzetting die door onze fractie zeer
gewaardeerd werd op de Verenigde Raadscommissie van 17 september enkele
aandachtspunten zelf naar voren gehaald, onder andere contact tracing en testing, waarbij
ook ondersteuning van het triagepunt, waarbij ook de vraag naar het testdorp hier in onze
provincie, in de stad Antwerpen, ook een belangrijk aandachtspunt is voor ons allemaal,
denk ik. Onlangs nog zelfs gesloten door de wind. Hoe verloopt de situatie daar nu? En wat
met die keuze om dan bijvoorbeeld mensen zonder symptomen al dan niet te testen, waar
legt men de grens?
Dan alles in verband met sensibilisering en communicatie. Ik heb ook gezien dat u zelf op
uw site heel veel pogingen onderneemt om bijvoorbeeld filmpjes te maken, duidelijk gericht
op doelgroepen die moeilijker bereikbaar zijn, maar daar proberen wij toch ook nog extra
op te roepen misschien om nog meer mensen in te zetten, die die doelgroepen echt kunnen
bereiken, influencers zoals we ze noemen, sociale media-gebruikers met heel veel volgers,
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want ik zag voor uw filmpjes, ja, het aantal views is uiteindelijk toch maar redelijk beperkt.
Ik denk dat met sociale media-influencers tienduizenden mensen misschien kunnen bereikt
worden, vaak in die volgers. Dan ook de vraag naar de sociaal zwakkeren, die u zelf ook
opriep als aandachtspunt tijdens uw uiteenzetting als extra aandachtspunt.
Life goes on, wij gaan ook over tot de orde van de dag, maar natuurlijk deze crisis is
ongezien, zonder voorgaande, domineert alle domeinen van onze samenleving en daarom
zouden wij vanuit onze fractie willen vragen of het niet mogelijk is om bijvoorbeeld voor
elke raadszitting een stand van zaken te geven over de coronamaatregelen, zolang de crisis
in het land is. Dat hoeft geen slideshow, ja, is misschien vandaag niet zo gepast om grapjes
te maken, maar dat hoeft geen slideshow te zijn, zoals we in de zomer zagen op federaal
niveau, maar misschien gedurende een kwartier of 20 minuten, dat is misschien wel handig
om op die manier onze raad altijd in te lichten. Wij zijn toch uiteindelijk de raadsleden, die
het dichtst bij u staan, gouverneur, dus voilà, vandaar onze vraag.
VOORZITTER.- Goed, dank u wel, mijnheer Vandendriessche. Gouverneur, aan u het woord.
Mevrouw BERX, gouverneur.- Ja, ik vind u heel sympathiek om nu naar mij te luisteren,
want op dit eigenste ogenblik is de premier in de kamer ook toelichting aan het geven bij
de stand van zaken en zoals u weet ligt de vorige premier op intensive care met Covidverschijnselen. Ik heb begrepen dat, godzijdank, de situatie wel stabiel is en dat het meer
ter observatie is, maar ik denk dat het verstandig is om inderdaad elke raad opnieuw om in
te gaan op de situatie, ook al omdat de situatie natuurlijk bijzonder snel wijzigt.
Ik ga een overzicht geven, ik ga gaandeweg ook op de verschillende vragen, want het zijn
natuurlijk ook al de pertinente vragen ook ingaan uiteraard. Eerst en vooral toch wat
procesinformatie. U weet dat er een nieuw ministerieel besluit is verschenen op 18 oktober
en de FAQ, die is pas gisteren, denk ik, uitgestuurd. Ik heb trouwens deze ochtend de
FAQ teruggestuurd met de opmerkingen bij een aantal onvolkomenheden in de FAQ, zo
gaat dat, maar goed, dat is op zich geen immens probleem, maar toch belangrijk is: wat zijn
nu eigenlijk de doelstellingen van het nieuw ministerieel besluit en dat zijn eigenlijk de
doelstellingen van elke beslissing die genomen wordt met betrekking tot Covidmaatregelen.
Dat is ervoor zorgen dat het gezondheidszorgsysteem gevrijwaard blijft. Dat is natuurlijk
acuter dan ooit, zeker gelet op de situatie in Luik, maar ik kom daar, zoals gezegd, zeer,
zeer uitvoerig op terug. Vervolgens ook de huisartsen en de eerstelijnszones om ook voor
hen het werk draaglijk te houden, want de druk daar is ook immens.
Ik weet dat ook de collega hier ook gevraagd heeft om ook zeker hybride te vergaderen,
waarom? En hij geeft dat ook zelf aan, dat hij zelfs mensen waarvan hij het helemaal niet
vermoedt en ook zoveel tests, die bij hem afgenomen worden, dat die ook nog eens allemaal
positief blijken te zijn. Vervolgens is het ook wel de bedoeling en ik denk dat dat van
kapitaal belang is, dat is ook geleerd uit de eerste lockdown, is met name dat ook de
bedrijven voort kunnen functioneren. Dat er echt alles in het werk wordt gesteld, zodat de
bedrijven ook verder kunnen blijven werken. Dat kon eigenlijk ook tijdens de eerste
lockdown, maar toen waren ze nog niet zo voorbereid op, ja, afstand, afstandsregels,
hygiëneregels en dergelijke meer.
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Onderwijs, de scholen maximaal openhouden en ja, het klopt natuurlijk, dat ook het
openhouden van de scholen, het openen van de scholen, dat wist men van in het begin, dat
was trouwens ook de reden waarom er in Antwerpen zeer stringent is opgetreden, om er
toch voor te zorgen dat onze scholen zouden open kunnen. Dat blijft ook wel de ambitie, al
zijn de stemmen daar ook steeds meer over verdeeld. Als je Hans-Willem Snoeck en een
aantal anderen hoort, die zeggen van: ja, ook de scholen zijn echt wel en ook jongeren
boven de 12, zijn natuurlijk ook zeer besmettelijk of kunnen ook zeer besmettelijk zijn,
kunnen de pandemie ook doorgeven en dat is ook de plek, waar er zoveel interactie via de
welke het virus ook in de gezinnen kan thuis- en binnenkomen. Niettemin is het toch wel van
kapitaal belang, dat de scholen open blijven, zoveel mogelijk fysiek, is ook in de code
oranje, code rood wordt ervoor gezorgd dat alle leerlingen desgewenst op school kunnen
zijn en blijven, maar scholen kunnen uiteraard ook voor hybride vormen kiezen en
vervolgens ook kwetsbare mensen beschermen, zonder het risico op vereenzaming.
Dat zijn de belangrijkste maatregelen. Ik ga daar niet teveel over zeggen, maar u ziet ze
hier in een infographic en u heeft ongetwijfeld die infographic ook al geregeld gezien.
Maar ik stel voor dat ik daar niet teveel op in ga, omdat ik er vanuit ga dat u die
maatregelen kent en eigenlijk minder geïnteresseerd bent in nog maar eens een overzicht
van de maatregelen. Wat wel, ik weet, in de zomer was ook de avond- en de nachtklok
bijzonder gecontesteerd. Nu zie je dat ze inderdaad is overgenomen, eerst in Luxemburg
en in Waals-Brabant, want Waals-Brabant en vooral ook de Franstalige universiteiten zijn
de plekken bij uitstek, waar het virus en ook de verspreiding van het virus bijzonder snel,
bijzonder hard gaat. Maar dus de avondklok en ja, de nota is nog niet helemaal afgerond
van Zorg en Gezondheid, is toch wel een erg effectieve maatregel gebleken. Wij kunnen
enkel hopen dat die nu ook op nationaal niveau effectief blijkt. Is er een verbod op de
verkoop van alcohol, tele-thuiswerk, maar ik heb het ook al gezegd, de bedrijven moeten
uiteraard open blijven, maar tele-thuiswerk wel met oog voor de continuïteit van de
bedrijven, de sociale contacten, die beperkt worden, het samenscholing, het
samenscholingsverbod, nu teruggebracht van 10 tot 4 evenementen, trouwens dat is één
van de grote punten, die ook morgen zal uitgeklaard worden, zal vandaag, morgen zijn is:
wat is de verhouding tussen de protocollen en de maatregelen? Je weet dat de protocollen
gelden tot en met 23 oktober en dat alle protocollen vervallen op 23 oktober of minstens
tijdelijk opgeschort worden, tenzij er nieuwe zouden tot stand gekomen zijn en als er geen
zijn, dan vallen we terug op het ministerieel besluit, sec et dure, wat, denk ik, geen slechte
zaak zou zijn in de actuele situatie.
Dan wat de handhaving betreft, dat is ook een hele duidelijke vraag geweest. Op het
ogenblik dat die nieuwe maatregelen op 18 oktober genomen zijn, om terug, dat was
eigenlijk ook de week voordien al, strikter in te zetten op een zeer strikte handhaving. Nu,
ik kom daar straks nog wat uitvoeriger over terug, als het gaat over de superspreaders. Ik
heb inmiddels, met dank ook aan onze ambassade, de link met Oshitani, met de Japanner,
die er veel over schrijft, dus ik zal hem ook een aantal bijkomende vragen stellen daarover.
In Japan wordt er met geen enkel strafbepaling gewerkt. Dit maar om u te zeggen hoe
cultuur en culturen kunnen verschillen. Daar worden maatregelen op een zeer efficiënte,
effectieve manier opgelegd, uitgevoerd, louter en alleen op grond van discipline, op grond
van zelfdiscipline, op grond van een onwaarschijnlijke volgzaamheid, wetende wat de impact
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is, wat de risico’s zijn, nog eens, ze hebben SARS en MERS gehad, dus de context is
natuurlijk van een andere orde. Zij hebben ook een heel andere perceptie en leven met
risico in hun samenleving, maar dat geheel terzijde, maar dus bij ons is er wel gevraagd om
dus strikter, stringenter te gaan handhaven en dat was ook al een vraag die al in maart
leefde, om ook de gewone GAS te kunnen inzetten, dus geen Covid-GAS, toen heeft men
Covid-GAS gecreëerd, die gold tot juni, maar om de gewone GAS te kunnen inzetten voor
de steden en gemeenten, die het wensen, om ook alternatieve straffen te kunnen opleggen,
ook aan minderjarigen, maar alternatieve straffen in de zin van op een veilige manier
uiteraard, een stuk van onderhoud of wat dan ook te doen, er zijn meer dan noden genoeg,
maar goed, dat moeten de steden zelf uitklaren, maar dat is een vraag die leeft.
En dan is er, u heeft die vraag ook gesteld, er is inderdaad een besluit genomen, ik heb er
trouwens gisteren nog een getekend om het in overeenstemming te brengen met het
ministerieel besluit, is er een gouverneursbesluit genomen met betrekking tot de
uitbreiding van mondneusmaskerplicht. Ik heb er geen opgenomen of geen bepaling met
betrekking tot de kerkhoven, waarom niet? In overleg met de burgemeesters, sommigen
doen dat wel, anderen doen dat niet, dat is dan een kwestie van welke termijn moet
daarvoor gelden. De Rupelstreek heeft het wel zelf gedaan, maar de redenering was en dat
kan je bepleiten, is dat aangezien er een fysieke afstandregeling geldt zoals die is, er
algemene bepaling is, dat wanneer de fysieke afstand niet kan worden gerespecteerd, dat
sowieso en overal men verplicht is om het mondneusmasker te dragen en er ook een
samenscholingsverbod geldt en dat geldt vanzelfsprekend ook op de openbare
begraafplaatsen, vandaar dat dat niet is opgenomen, omdat de lokale besturen, de
burgemeesters, dat ook goed op maat van de eigen gemeente wilden maken en daarom is
het wel hernomen voor bijvoorbeeld de schoolomgeving, de in- en uit looptijd van de
scholen, ook de publieke gebouwen, voor zover ze toegankelijk zijn voor het publiek en
dergelijke meer, dat is opnieuw wel voor heel de provincie Antwerpen uiteraard
herbevestigd. En dan is er ook heel geregeld overleg met de grensgemeenten, initieel was
het omdat Nederland eerst was met stringenter maatregelen, men angst had dat het ook
een impact zou hebben op het grondgebied van de gemeenten aan Antwerpse zijden over
de grens, is trouwens niet echt gebleken, maar we hebben wel heel intensief contact, ook
trouwens met de nieuwe collega van Noord-Brabant.
Op het vlak van sensibilisering, u heeft dat gezegd inderdaad, heeft ook niet zoveel views,
maar stapsgewijs en ik heb ook gisteren nog een aantal filmpjes opgenomen, maar ook
telkens met jongeren nu uit de migratie en uit de verschillende gemeenschappen, waar dat
iemand van Turkse origine ook een stukje in het Turks brengt en dat ook zo op die manier
in de hoop, in de hoop dat het ook op die manier sneller viraal gaat. Maar je moet dat
opbouwen. Je moet dat echt opbouwen, er is er ook eentje en die wordt onder embargo nu
gedeeld met betrekking tot de Dag van de Jeugdbeweging en morgen is het de Dag van de
Jeugdbeweging, dat wordt op een heel specifieke manier aangepakt. Nu in het raam
daarvan is er uiteraard ook een filmpje, dus we proberen dat, het is echt proberen en ik
hoop ook dat iedereen, ook hier, ik denk echt dat alle verkozenen van de verschillende
lokale besturen, provinciebestuur, wij zetten ook steeds meer in op scholen om met
ambassadeurs te werken, ook onderwijs, Onderwijs Vlaanderen heeft dat ook opgenomen.
Ik krijg zelfs van jongeren mails doorgestuurd, die zij naar hun directie of naar hun
scholen en naar hun leerkrachten gestuurd hebben, waar zij vragen van: alsjeblieft, kan je
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dan ook aan jongeren, die er echt hun voeten aan vegen en dan drie keer toe de regels niet
naleven, om die eventueel een strafstudie te geven en welke jongeren zijn dat die dat
vragen? Dat zijn jongeren, die een ouder hebben, die bijvoorbeeld kankerpatiënt is,
jongeren die een ouder hebben, die een chronische astma, longpatiënt, een
nierdialysepatiënt is, die buitengewoon veel schrik hebben om hun vader of hun moeder, die
ernstig ziek is, die ook nog een risico heeft op comorbiditeit, die zegt van: als u op school
zich niet houdt aan de regels, dan ben ik, ofwel moet ik niet naar school komen en dat is
eigenlijk onaanvaardbaar, ofwel moet ik thuis ook een mondneusmasker dragen of moeten
mijn ouders dat doen of moeten wij zoveel afstand houden, zodat ik geen risico zou zijn
voor mijn ouders. Ik kan moeilijk elders gaan wonen, gedurende de periode van de crisis.
Awel, nu, die jongeren zijn daar hypergevoelig voor en die zetten zich ook in om op school
ook hun medeleerlingen daar ook op te sensibiliseren en dat zijn eigenlijk, eigenlijk is dat
vrij heftig, dat je op die manier eigenlijk in intermenselijk en ook tussen jongeren in die
relatie, die periode door moet. Een ander voorbeeld dat ik nu het zag en dat is een filmpje,
dat gisteren ook is opgenomen, als ik het had over die jongen, is trouwens een oud-student
van mij, die is ook deeltijds verbonden aan het Paola-ziekenhuis, die geeft ook uitleg aan de
jongeren en aan ouders die naar het ziekenhuis komen van: wat ze moeten doen, waar ze
zich moeten aanhouden, hij doet dat in de verschillende talen die hij kent enzovoort, dus
wij kunnen maar hopen, stapsgewijs, dat dat dan ook verdere uitbreiding kent.
Dan de testing, je hebt daar ook een aantal vragen over gesteld. Het klopt inderdaad, hè.
Wat is de aanleiding van het bijsturen van de teststrategie? Welnu, een test heeft maar
zin, wanneer het resultaat van die test binnen de 24 of de 48 uur binnen is. Onze labo’s
kunnen op dit ogenblik op een snelle manier voor 65.000 testen per dag de resultaten
opleveren. Daarboven gaat dat niet en dus naarmate er zoveel getest wordt en naarmate er
meer indexpatiënten zijn en dus ook meer hoogrisicocontacten zijn en dus dat er meer
moet getest worden, dat dus de testcapaciteit en het snel opleveren van de resultaten niet
kan volgen, dan vragen de artsen en de pre-triagecentra of de triagecentra en de
eerstelijnszones en de artsen zich af: waarom moeten wij nu zoveel risico nemen en zo’n
druk van zoveel testen afnemen, terwijl wij tot 48, maar vaak 72 uur moeten wachten op
een resultaat, dat is eigenlijk veel te lang. Dat is bijna niet meer relevant, want dan missen
wij ook heel veel in het contactopsporing, in de verdere bronopsporing en eigenlijk met een
zo massale verspreiding van dat virus, heeft dat amper nog zin.
Dus wij moeten terug en dat is een discussie van vandaag, crush the curve, ik heb dat ook
gezegd, maar de druk in de zomer was van dien aard, dat je niet echt alleen in Antwerpen
tot nagenoeg nul kon gaan en dat was een illusie om dat te denken, maar ik denk inderdaad
dat wij nu zo dieper moeten doorzakken om op een zinvolle manier met die tests om te
springen.
Wat is dan die teststrategie? Ten eerste, symptomatische patiënten, dus mensen die twee
of meer symptomen hebben, dat wil zeggen reuk- en smaakverlies of koorts, enfin, het
moet altijd gecombineerd zijn, keelpijn, hoofdpijn, spierpijn en plots opkomende spierpijn
en dergelijke meer. Welnu, patiënten, mensen met minstens twee van die symptomen
worden zeker nog getest. Daar moet u nog altijd contact opnemen met uw arts om u te
laten testen. Voor sommige artsen is het zelfs zo: als u echt een plots smaak- en
geheugenverlies heeft, dat u bijna d’office wordt gekwalificeerd als indexpatiënt, omdat
dat eigenlijk het enige is wat dat op dit ogenblik dit soort verschijnselen kan verklaren. Er
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is nog altijd een preventieve test, terecht, voor zorgpersoneel. Anders dan voordien.
Voordien was de regeling zo, dat in gemeenten met een incidentie boven de 100 op 100.000,
dat allen die actief zijn in de zorg en die daar wonen, ook effectief getest worden. Elke
keer opnieuw en geregeld om te vermijden dat het virus binnenkomt in de woonzorgcentra
of in de ziekenhuizen. Welnu, voor zorgpersoneel is dat nog wel een preventieve test, maar
op een andere manier en, dat komt zo dadelijk, en dus ook het gebruik van sneltesten, er
worden nu ook sneltesten aangekocht. Dat zijn antigensneltesten, dat zijn geen PCRsneltesten en dan is er ook de vraag en daar heeft minister Verlinden vandaag over
gecommuniceerd, eigenlijk vragen wij dat ook al vanaf het begin van de crisis, dat niet
alleen het zorgpersoneel, maar ook discipline één, brandweer, discipline drie, politie, ook
preventief getest zou worden.
Ik heb daarnet gezegd, handhaving is van belang, wij zien toch wel druk op de
businesscontinuity bij politie en bij brandweer, dat wil zeggen voor een aantal korpsen zijn
er nogal wat positief getesten. Voor een aantal korpsen zijn er nogal wat mensen in
quarantaine, ja, dat maakt het natuurlijk erg moeilijk om die ook in te zetten. Dat geldt
zowel nog eens voor de brandweer en zeker wanneer dat het bij de brandweer bijvoorbeeld
is voor zeer specifiek opgeleide korpsen waar je er niet al teveel van hebt, als er daar 15 in
quarantaine zijn en je hebt die echt nodig en dat is geen virtueel voorbeeld, ja, dan heb je
wel een probleem.
Die barometer, dat is een fictief voorbeeld, dat is het nog niet, dus dat is hetgeen wat De
Tijd vandaag gemaakt heeft, maar dus ja, hoe gaat die bar en dat is trouwens misschien
ook niet zo’n goed voorbeeld, maar goed, het is in elk geval, u mag die ook wegdoen, want
anders ga je je er seffens op verkijken, maar dus in elk geval is het wel de bedoeling dat
morgen de barometer wordt voorgesteld. Ik hoop dat dat inderdaad lukt, dat die morgen
wordt voorgesteld.
Nog wel wat discussie over, niet zozeer over die drempelwaarde of over de maatregelen,
die erachter zitten, maar vooral de vraag of en in welke mate het zal lukken om voor alle
sectoren de bijhorende maatregelen al goed op te nemen. Dat zijn de zaken die nu in die
zogenaamde protocollen vervat zijn. Er zijn 200 protocollen. 200 protocollen, wat voor mij
al een tijdje een doorn in het oog is, maar dat het nu terug op de tafel ligt is, ik weet niet
of u het ministerieel besluit enigszins kent, maar in artikel vijf staan een aantal minimale
voorwaarden, die ten allen tijden moeten vervuld zijn en die gelden behalve wanneer er een
protocol is. Nu, mij lijkt het logisch, dat dat de minimale sokkel is die vervat moet zijn in
om het even welk protocol. Dat heeft te maken met één, het informeren aan mensen van
wat de maatregelen zijn, twee de hygiënemaatregelen, drie, de afstand, ventilatie en
dergelijke meer. Eigenlijk zouden dat minimum minimoria moeten zijn, waar dat je het niet
op af dingt bij protocol. En ik ga er vanuit dat dat ook, nu dat wel ook à qui is, zeg maar, en
dat men ook op die manier verder zal werken. Maar dus in principe zal die barometer
komen.
Nu, ik heb een paar weken geleden mogen deelnemen aan een webinar met een aantal landen
van de Europese Unie en ook Ierland en eigenlijk Ierland, had een heel goed systeem. Ja,
zelfs al had ik een perfect systeem, men heeft dat ook gepersecuteerd door de situatie in
Ierland en men is van, waar men dan drie had verwacht, ineens naar vijf gegaan, heeft er
een hele lockdown afgekondigd, dus ik hoop dat die dan ook stabiliteit brengt en vooral ook
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voorspelbaarheid brengt en zekerheid brengt. Misschien toch, want dan gaat het over de
cijfers, dat is wel van belang. Ik ben eigenlijk mijn tekst niet meer aan het volgen, dus de
eerste epidemiologische situatie, dat zijn ook gegevens die u kent, maar dat gaat dan over
België en seffens ga ik uitvoerig in op Antwerpen.
U ziet dat, als wij kijken naar de Europese ranking België op twee staat, dat wil zeggen
Tsjechië is het land met het hoogste, met de hoogste incidentie per 100.000. Dat zijn er
905 en België volgt met 783. Dus wij staan buiten, buiten, buitengewoon hoog. Ik sprak
daarstraks over Ierland, nu, als je kijkt, Ierland staat eigenlijk relatief laag en desondanks
hebben zij daar heel stringente maatregelen genomen. Het staat onder Liechtenstein en
boven Roemenië, dat zijn er 254, dat is van een heel andere orde.
Daar zie je ook, ja, de snelheid waarmee één en ander verloopt, dat gaat dan over de
positiviteitsratio. Waarom? Omdat die positiviteitsratio erg belangrijk is, dat is de
verhouding tussen het aantal tests en het aantal positieve testen. Dus als je heel veel test
en je hebt bovendien ook een hoge positiviteitsratio, dan weet je dat er dus ook heel veel
activiteit is van het virus en dat het zich ook razendsnel verspreidt en wat ook niet
onbelangrijk is, is de verdeling per leeftijdscategorie. U ziet hier nog altijd dat vooral die
20 tot 29-jarigen, dus dat wil zeggen eigenlijk onze studenten, diegenen zijn, die toch nog
altijd, ja, bovenmatig veel besmet zijn. Het valt mij ook op dat het veel meer vrouwen nog
zijn dan mannen, ik weet niet of dat te maken heeft met de demografie, dan wel met het
feit dat vrouwen sneller besmet zijn of niet, dat is in elk, dat niet, maar in elk geval zijn er
kennelijk meer vrouwen besmet dan mannen. Dat geldt trouwens voor alle
leeftijdscategorieën, behalve voor de 69, nee voor de 70 tot, ja, dat doet er nu niet zo
heel veel toe. Maar in elk geval, u ziet nog altijd dat het de jonge generatie is die de motor
is van de epidemie.
Hier ziet u nog eens, de situatie van de verschillende provincies. Wat wel opvalt en ik ga
dat nog, enfin, heb ik het nog niet gezegd, maar je stelt toch wel vast dat de inspanningen
die provincie Antwerpen in de zomer gedaan heeft, die blijft eigenlijk tot vandaag
doorwerken. Iedereen erkent dat ondertussen, dat dat gewoon, dat was wel een inspanning,
dat was niet aangenaam, dat was vervelend, dat was rot, er was toen heel veel kritiek, maar
eigenlijk, ik denk, je kunt dat niet voorspellen, je kunt niet een abstractie maken van toen
en van wat het nu zou geweest zijn, mocht enzovoort, dat kunnen wij niet op zo’n grote
schaal, maar de impact is wel groot.
Je ziet dat ook, de stijgingspercentages, ook de reproductiefactor eigenlijk voor
Antwerpen doorgaans toch stabieler is en blijft, dan voor de andere provincies, rekening
ook houdend met wat dat je ziet.
Brussel dat is ogenschijnlijk ook wel laag, maar die staan wel op 10.000 van incidentie, dat
is echt, van aantal gevallen de voorbije zeven dagen. Ja, dus dat is nog eens de provincies
met dus ook hier, zoals ik al zei, de stijgingen en de situatie van een aantal, ik ga, maar je
moet wel misschien eens even kijken naar, ja, de provincies, ik wil er niet teveel over
zeggen, in het zuiden, ergens Luik zit op, dus Antwerpen op 506 incidentie per 100.000,
Luik is maal drie, maal drie, dus dat is echt, dat zijn de cijfers waar dat men nu zegt van:
dat lijkt bijna op Bergamo in maart. Hier ziet u dat nog eens beter uitgedrukt, de situatie
van enerzijds de Vlaamse provincies dan, waar dat wij, nog tot hoog zitten, maar je ziet dat
het minder snel stijgt, daar opzij zit het bubbeltje nog altijd van de zomer, wat Antwerpen
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te verduren heeft gekregen en dan zie je de snelle stijging, waar nu vooral VlaamsBrabant, West-Vlaanderen en ook Oost-Vlaanderen ons eigenlijk voorbijgestoken zijn.
Nog eens, het is echt geen wedstrijd, het is ook vooral de bedoeling om allemaal op nul te
zitten. Laat dat nu duidelijk zijn. Ik heb hier geen enkel leedvermaak over, noch enig
plezier bij, integendeel, voor alle duidelijkheid.
De volgende, die heeft betrekking op de steden dan, dus daar zie je Antwerpen, zit toch
nog altijd hoog, je zit onder, je hebt, de hoogste is nu Luik en dan heb je Brussel, Charleroi
zit ook hoog en Antwerpen is eigenlijk de tweede laagste lijn, net boven Gent. Dus nog
maar eens om uit te drukken dat eigenlijk, opnieuw, de inspanningen die in het noorden
gedaan zijn en je ziet daar nog eens het bubbeltje, wij zitten inmiddels ver van die bubbel,
maar als je had gedacht, stel dat dat in de zomer ook hard was door gestegen, zoals
gesimuleerd, mochten er geen maatregelen genomen zijn, dan zouden wij wellicht
torenhoog zitten.
Dat is het reproductiegetal en de evolutie van het reproductiegetal, dus nu zitten wij nog
altijd uiteraard boven de één en zo’n infectie, zo’n pandemie dat veronderstelt als het
onder de één zit, ik heb dat al een paar keer uitgelegd, dan daalt, dan krimpt de pandemie,
dus dat is het voor Antwerpen, dus je zag dat wij in augustus terug diep onder die één
gezakt waren. Helaas hebben wij dat niet heel lang kunnen volhouden, maar in de zomer lag
het reproductiegetal op twee en ik heb dat al een paar keer gezegd, de helft van alle
positieve gevallen was toen in provincie Antwerpen.
Nu, wat dat je ook wel vaststelt. Dit is het overzicht van alle gemeenten in provincie
Antwerpen volgens incidentie per 100.000 en dat zijn de gegevens niet uit Sciensano, maar
dat zijn de gegevens uit de zogenaamde controletoren van Vlaanderen. En dus wat krijgen
wij daar? Is, één, de incidentie, waarbij op dit ogenblik Merksplas het hoogste scoort,
eigenlijk het hoogste ligt, dus Merksplas, Rijkevorsel, Retie en zo, zijn eigenlijk veel
Kempense gemeenten en wat niet onbelangrijk is, is dat ook de positiviteitsratio erbij
staat, aantal gevallen. Nu, dat klopt wel, hè. Je ziet het natuurlijk veel sneller gaan dan een
hoge incidentie per 100.000 met weinig gevallen, als er weinig inwoners zijn, dus in
Antwerpen zelf zijn er nog altijd 2372, maar wat niet onbelangrijk is, is ook het aantal 65plussers, waarom? Omdat dat een impact heeft uiteraard op de woonzorgcentra. En ook de
positiviteitsratio’s, die schommelen nogal, in Baarle-Hertog test men buitengewoon precies,
want daar is de helft, dus dat wil zeggen: als men test, dan heb je één op twee kans om
positief te testen, want de testratio of de positiviteitsratio is daar 50%. Ja, dat heeft
dan te maken met de selectiviteit van testen uiteraard.
Ja, daar ga ik nu niet meer teveel over ingaan, dat is het artikeltje dat gaat over, ja, hier
kort iets over de epidemiologische situatie. We zien dat dikwijls, sommigen vragen zich wel
af van: goh, is dat nu niet meer dan een banale griep? En is het een banale griep? De
discussie hebben wij gehad met zowel de professoren Annemans en Gala. Ja, dit is gewoon
eens een overzicht, maar u krijgt de presentatie van een aantal symptomen, een aantal
beelden, een aantal klinische beelden van mensen die Covid-positief zijn en wij lezen ze wel
weer terug ook in de kranten.
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Dan het aantal sterfgevallen. Ja, dat lijkt niet zoveel, als je dat vergelijkt met de eerste
piek, maar toch al terug zitten wij rond de 30/40 overlijdens per dag, wat niet weinig is.
Brononderzoek, daar is veel om te doen. Ik begrijp eigenlijk niet goed, dat men die slide
nooit toont. Die staat ook in de controletoren en ik weet dat er heel veel discussie is over
de vraag van: wat met de horeca? Wel hier, wat heeft men hier gedaan? Is eigenlijk aan
mensen gevraagd, die Covid-positief zijn, die dus indexpatiënt zijn: waar bent u allemaal
geweest de voorbije dagen? Per volgorde enzovoort, is dat dan per definitie de plek? Nee,
maar men heeft daar dan wel linken en daar zie je toch dat en dat is dan per
leeftijdscategorie, dat bar en restaurant eigenlijk wel degelijk hoog scoren, dus wel
degelijk in die lijst hoog, tussen haakjes, scoren weer en hetzelfde geldt ook voor en dat is
ook gezegd, voor de sportclubs, sporten op zich is geen risico, maar wel voor, na en dus
degenen die tijdens het sporten van hun kinderen in de kantine zitten, vandaar ook dat de
kantines gesloten zijn. In provincie Antwerpen is ook al veel sneller de signalen uitgestuurd
van: houd die kantines liefst zoveel mogelijk dicht en uw kleedkamers en uw douches ook.
De scholen, want ook daar zijn er nogal wat. De scholen, dat is, denk ik, wel erg belangrijk.
Op dit ogenblik zijn er 22 meldingen van gedeeltelijke sluitingen. Op dit ogenblik nog vijf
en 13 meldingen van volledige sluitingen van scholen. Helaas zijn het niet de meest actuele
cijfers. Morgen komen er nieuwe cijfers van de CLB’s met betrekking tot de
indexpatiënten, dus het aantal positief getesten, zowel leerkrachten als leerlingen en, dus
het zijn de cijfers voor Antwerpen voor alle duidelijk, enfin, de eerste lijn voor
Antwerpen, dus dat lijken nu lage percentages, maar die percentages stijgen wel snel. Dus
eigenlijk zal die herfstvakantie niet te vroeg komen. Het zal van belang zijn, denk ik, ook
voor de epidemiologische situatie, dat de herfstvakantie er ook effectief aankomt.
Nog eens, ik zal morgen misschien, van zodra dat ik ze heb, wil ik ze ook wel nasturen, dan
moet u die, u kunt die ook heel makkelijk zelf vinden, u vindt dat gewoon op de webstek van
Onderwijs Vlaanderen, kan u eigenlijk elke dag van zodra de nieuwe cijfers beschikbaar
zijn, daar ook naar kijken, maar u ziet hier dat dus voor wat betreft het aantal
personeelsleden in quarantaine, er zijn uiteraard veel minder personeelsleden dan
leerlingen, er zijn ook veel meer leerlingen, dan dat er personeelsleden zijn, dat spreekt
nogal voor zich, maar het zijn er toch wel wat, die in thuisisolatie of in quarantaine zijn.
Dat heb ik nu daarstraks wel niet gezegd, als het ging over de teststrategie, is ook de
regeling met betrekking tot de quarantaine wel gewijzigd. Tot dan gold dat ook elk hoog
risico werd getest, dat is trouwens het grootste verschil, dat de hoge risico’s niet meer
worden getest, behoudens wanneer ze symptomen hebben, maar men heeft dan wel de
periode van quarantaine terug verlengd. Dus die periode was, dus u kon als u hoog risico was
vanaf dag vijf worden getest, als u vanaf dag vijf werd getest en het test resultaat was
negatief, mocht u uit quarantaine, dus de quarantaine duurde zeven dagen. Nu duurt de
quarantaine terug 10 dagen. Die wordt dus terug op 10 dagen gebracht.
Dan de woonzorgcentra, ik wil er niet teveel op ingaan, maar dat zijn de cijfers voor de
woonzorgcentra, waarbij je hier toch ziet dat er een stijging ook is van het aantal Covidpositieven.
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De volgende is iets duidelijker nog, daar zie je het onderscheid tussen Covid-positieve
gevallen bij de bewoners en dit gaat specifiek over Antwerpen, dus de bovenste zijn de
bewoners, dat zijn Covid-positieve gevallen, dat is de donkere balk en de vermoedelijke
gevallen, dus om en bij de 200 residenten, die nu Covid-positief zijn en bij het personeel is
het een ja, vrijwel vergelijkbaar cijfer, al zijn er iets meer bewoners positief, dan er
medewerkers positief zijn en dat legt ook trouwens de grote druk op de zorg.
Nu, misschien nog dit, mensen in de zorg en die nodig zijn in de zorg, dus ook in de
woonzorgcentra, die Covid-positief zijn, die mogen blijven werken, als ze nodig zijn op de
werkvloer, voor zover en in de mate ze op een Covid-afdeling werken, dus dat wordt
gecohorteerd, dat wil zeggen dat men legt de covid-patienten apart, in een aparte gang,
men neemt die apart om ook uiteraard verdere verspreiding van het virus te vermijden.
Wel nu Covid-positief getest personeel mag, als ze geen symptomen hebben en niet ziek
zijn, blijven werken, maar vanzelfsprekend enkel en alleen op de Covid-afdeling.
Wij gaan trouwens nu zien of wij dat ook kunnen doen voor politie en brandweer, want dat,
zeker voor de CIC’s, is dat een probleem, zijn er nogal wat positief, dat zijn ons CIC, een
communicatie- en informatiesysteem van de politie, ook daar gaan wij zien of eventueel er
een scheiding kan worden gemaakt, dat de mensen die Covid-positief zijn en nodig zijn,
afgeschermd, goed afgeschermd, eventueel hun job kunnen blijven doen, want die kunnen
niet thuiswerken. Maar de noodoproepen moeten wel beantwoord worden.
Dan de ziekenhuiscapaciteit, daar is wel een barometer voor, u ziet het onderscheid tussen
Brussel, Vlaanderen en Wallonië, waar dat je ziet dat het voor Brussel eigenlijk men al
voorbij rood is, dat heeft te maken met het aantal opgenomen patiënten per 100.000 en
voor Vlaanderen flirten wij daarmee en er is inderdaad een regulatieplan opgenomen, dat
wil zeggen dat patiënten getransfereerd worden. Patiënten die ziek zijn, dus zowel Covidpatiënten, Covid-patiënten die op intensive care moeten liggen of liggen, als niet-Covid
intensive cares, die worden getransfereerd naar de ziekenhuizen, waar er nog plaats is en
alle ziekenhuizen moeten een bepaald percentage van hun bedden beschikbaar hebben en
houden voor Covid-patiënten en dat heeft men gefaseerd: 1A, 1B, 2A, 2B. Op dit ogenblik
zitten alle ziekenhuizen in 1B, gaan naar 2A, wil zeggen dat 50% van alle ziekenhuisbedden
vrijgehouden wordt of bestemd zijn voor Covid-patiënten, geldt zowel voor de gewone
zorg, als voor de intensive care, met dien verstande uiteraard dat de belangrijkste
boodschap is en blijft dat ook andere patiënten, dus mensen die andere zorg nodig hebben,
dringende, niet uitstelbare zorg, nog altijd op een veilige manier in het ziekenhuis terecht
kunnen. Dat is het gigantische probleem geweest van de eerste golf, dat men eigenlijk
ongeveer alle reguliere zorg heeft afgebouwd, dat doet men niet meer, omdat de
symptomen, omdat ook de complicaties bij een aantal mensen zodanig is toegenomen, door
het feit dat men gewoon te lang gewacht heeft om ziekenhuiszorg te gaan zoeken.
En misschien dan even over Antwerpen. Dus voor wat Antwerpen zelf betreft, dus daar
ziet u dat op dit ogenblik in onze Antwerpse ziekenhuizen er 347 patiënten opgenomen zijn
in het ziekenhuis met Covid. Ja, het begint te tellen vanaf 1 oktober. Om u een idee te
geven, ik kan u de cijfers wel doorsturen van over een iets langere periode, maar om u een
idee te geven, ik denk in de zomer ging het om 19, 20 patiënten, ja, dat gaat echt
ongelooflijk snel, dat was eigenlijk weinig, dat was echt weinig, maar dus nu zijn we aan
347. Nu, om een idee te geven over in het hoog, dus de eerste piek rond april lagen er, ik
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denk, op een gegeven moment 900 patiënten in het ziekenhuis, dus dat is nog altijd wel
minder, maar toen was ook alle zorg afgebouwd, zoals ik zei, buiten de hele, nog een aantal
uitzonderingen, maar dus op dit ogenblik 347, maar wat vooral zorgwekkend is, is de
snelheid, waarmee dat dat stijgt. Dat gaat ongelooflijk snel en op dit ogenblik liggen er 69
patiënten op intensive care, wat ook behoorlijk veel is en snel en dan heb je er ook nog en
zie het onderscheid tussen uit een woonzorgcentrum of niet en dan heb je ook de
patiënten ECMO, die ook hoog liggen. Dat zijn er 31, dat zijn patiënten die aan de longhartmachine liggen, dus dat wil zeggen dat die niet alleen gewoon beademd worden door
geïntubeerd te zijn, maar echt dat de hartlongfunctie wordt overgenomen door een
externe machine, wat eigenlijk de patiënten zijn met het laagste kans op overleven. En
gisteren zijn er helaas in Antwerpen drie patiënten overleden, dus u ziet ook de laatste
kolom voor, als het gaat over ontslag, ja, dat ook het aantal overlijdens ook in Antwerpen
wel toeneemt. Maar, ik heb gezegd dat er een regulatieplan, ik weet niet of dat volgt.
Op dit ogenblik neemt Antwerpen, provincie Antwerpen en de ziekenhuizen in Antwerpen
en de druk is het grootst in de ziekenhuisnetwerken in Antwerpen-stad. Elders is er nog
wel wat capaciteit, maar wij nemen elke dag patiënten uit Brussel op. Dus Antwerpen neemt
zowel intensive care, non-Covid als Covid, intensive care-patienten worden ook effectief
opgenomen vanuit elders in België. De patiënten uit Luik gaan vooral, zoals u weet, naar
Limburg en Vlaams Brabant. Ik denk dat het dat is.
Ja, en er is ook nog de campagne van de 11 miljoen redenen om het vol te houden. Ik denk
dat ik op al uw vragen wel heb geantwoord en cours de route, mochten er nou nog vragen
zijn, dan. Het testdorp heb ik nog niet geantwoord, het blijft waar het stond, dus dat moet
niet verhuizen, dat is het belangrijke nieuws en ja, natuurlijk de nieuwe teststrategie
heeft wel een impact op het aantal testen dat wordt afgenomen, maar er blijven toch nog
altijd behoorlijk veel testen die worden afgenomen.
VOORZITTER.- Goed, dank u wel. Er waren een paar, Koen Dillen had ook nog een vraag,
maar dat is een mondelinge vraag, daar kunnen wij niet op ingaan, op vraag en antwoord,
enkel de mondelinge vragen dus, maar gedeputeerde Caluwé gaat ook nog kort iets zeggen
over deze mondelinge vraag.
De heer CALUWE, gedeputeerde.- Ja, voorzitter, ofschoon ik dat eigenlijk net zo goed kan
brengen bij de behandeling van de aanpassing van het meerjarenplan, want daar komt het
eigenlijk op neer. De financiële gevolgen van de coronacrisis voor de provincie als
organisatie.
Je weet dat wij de voorzichtigheid hadden aangehouden om een aantal middelen te
reserveren uit de positieve rekening voor het jaar 2019. Wij hebben daar gezegd dat wij
circa 5,5 miljoen EUR van de bonus van die jaarrekening, dat wij die reserveerden als
reserve voor de financiële gevolgen van de coronacrisis. Nu, waar komen die dan voor dit
jaar op neer? Waar komen wij op uit? Dat is dat wij merken dat bij onze eigen entiteiten
de APB’s, de EVAP’s, dat wij ten gevolge van corona bij een aantal entiteiten een verschil
zien en dus dat de verliezen worden geboekt. Het gaat in de eerste plaats om Campus
Vesta, vooral door het wegvallen van inkomsten voor opleidingen, De Schorre door het
wegvallen van de inkomsten uit Tomorrowland en dan het Zilvermeer en het
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Vormingscentrum van Malle ook door het wegvallen van de inkomsten uit bezoekers. Het
komt erop neer dat wij op die manier voor onze agentschappen 4,3 miljoen EUR bijpassen
om dat verschil weg te werken.
Dan zijn er een aantal vzw’s, die in de rand zitten van de provincie en waar zich ook een
paar problemen stellen. Enfin, problemen stellen, waar er een aantal verliezen te dragen
zijn ten gevolge van corona: Kempens Landschap 36.000 EUR, de POM, tegemoetkoming aan
de huurders, de starters vooral op het Wetenschapspark, is een tijdlang geen huur moeten
betalen, komt neer op 55.800 en de Lilse Bergen 456.000 EUR, in totaal iets meer dan een
half miljoen EUR.
En dan hebben wij een aantal erfpachters of huurders bij ons die door hun activiteiten,
waarvan de activiteiten zijn weggevallen en dus ook de inkomsten, het Sportpaleis, 300.000
EUR, Braxgata 100.000 EUR.
En dan tenslotte de kerkfabrieken, ook daar is een verhoogde tegemoetkoming van
600.000 EUR. En dan hebben we ook een aantal vrijstellingen verleend aan
concessiehouders in de diverse parken en dergelijke, ook het PVI valt daaronder en dat
komt neer op een 600.000 EUR, wat betekent dus dat de totale financiële impact finaal
neerkomt op 6,4 miljoen EUR plus dat wij een aantal extra relancemaatregelen inzake
toerisme hebben doorgevoerd, die ook neerkomen op 300.000 EUR. Dat wordt allemaal
verwerkt in de aanpassing van het meerjarenplan. Het leidt ertoe dat wij nog een
overschot hebben van 2,4 miljoen EUR.
VOORZITTER.- Goed, dank u wel gedeputeerde.
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GRIFFIE
Departement Mens, Communicatie en Organisatie

datum
kenmerk
contactpersoon
onderwerp

De leden van de provincieraad

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

Mevrouw
Mijnheer

Bij toepassing van artikel 7 van het provinciedecreet heb ik beslist om de
provincieraad bijeen te roepen op donderdag 22 oktober 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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Goedkeuring.

3/4

APB TPA. Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020).
Goedkeuring.

3/5

Budget 2020. Machtigingskrediet 0390/64902000. Toegestane subsidies.
Subsidies voor Leefmilieuprojecten. Aanwending krediet. Goedkeuring.

3/6

Budget 2020. Machtigingskrediet 0390/64902000. Toegestane subsidies.
Subsidie ter ondersteuning van de werking van vogelopvangcentra in de
provincie Antwerpen. Aanwending krediet. Goedkeuring.

3/7

Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing van artikel 43, §2, 11° van
het provinciedecreet. Uitvoering-Verlegging Laak nr. 9.05 Tempelstraat
Beerse. Bestek en gunningswijze. Goedkeuring.

3/8

Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing van artikel 43, §2, 11° van
het provinciedecreet. Aanleg van een natuurlijk overstromingsgebied langs
de Scheppelijke Nete in Mol (Interreg V - 2 Zeeën - ProWater).
Verrekening 2. Goedkeuring.

3/9

Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing van artikel 43, §2, 11° van
het provinciedecreet. Aanleg vispassage Molenbeek A.8.06 en inrichting
vijvers Krabbels te Zandhoven. Verrekening 1. Goedkeuring.

3/10

APB PIH. Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020).
Goedkeuring.

3/11

APB Campus Vesta. Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar
2020). Goedkeuring.

3/12

Erratum. Provinciepersoneel. Aanpassing organisatiestructuur.
Goedkeuring.

4. Economie, Landbouw en Interne ondersteuning
4/1

APB HH. Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020).
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Goedkeuring.
4/2

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020). Aanpassing van
de dotaties van de autonome provinciebedrijven en de extern
verzelfstandigde agentschappen privaat met vzw-structuur. Goedkeuring.

4/3

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020). Financieel
evenwicht met toelichting bij de aanpassing van de kredieten.
Goedkeuring.

4/4

Budget 2020. Verhoging van de nominatieve subsidie aan de kerkfabriek
O.L.V.-Kathedraal voor de klimatisatie en de brandverzekering en subsidie
Kathedraal Mechelen brandverzekering. Goedkeuring.

4/5

Provinciale overheidsopdrachten. Antwerpen. Provinciaal instituut PIVA.
Theorievleugel. Vernieuwen raamgehelen en renovatie gevels. Ontwerp.
Goedkeuring.

4/6

Provinciale overheidsopdrachten. Stabroek. Provinciaal instituut voor
technisch onderwijs. Bouwen van een machineloods met leslokalen (blok
M). Bouwwerken. Ontwerp. Goedkeuring.

4/7

Vastgoed. Antwerpen. AP Hogeschool. Verkoop campus Ellermanstraat,
campus Lange Nieuwstraat en campus Meistraat aan AP Hogeschool.
Goedkeuring.

4/8

Vastgoed. Sint-Katelijne-Waver. Bemortelloop (A.6.13.2). Verlegging ter
hoogte van de Goorboslei en de Duffelstraat. Grondruil. Goedkeuring.

4/9

Aanstellen netwerkintegrator. Plaatsen van de opdracht. Keuze van de
wijze van gunnen en selectieleidraad. Goedkeuring.

5. Moties

6. Interpellaties

1e bijkomende agenda
6/1
Interpellatie in verband met de pluimveeteelt in de provincie Antwerpen:
het kan anders! ingediend door Ilse Van Dienderen (Groen).

7. BESLOTEN VERGADERING
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0. Provinciale overheid
Nr. 0/1 van de agenda
Wijziging van de vertegenwoordiging van de PVDA-fractie in de raad van
bestuur van het APB De Warande. Goedkeuring.
Verslag
De PVDA-fractie wenst haar vertegenwoordiging in de raad van bestuur van het
APB De Warande te wijzigen.
De provincieraad van Antwerpen,
Gelet op artikel 35 van het provinciedecreet;
Gelet op artikel 229 van het provinciedecreet houdende de samenstelling van de
raad van bestuur van een autonoom provinciebedrijf;
Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet;
Bij geheime stemming,
BESLUIT:
Enig artikel:
De heer Rudy Sohier vervangt de heer Tom Driesen in de raad van bestuur van het
APB De Warande.
VOORZITTER.- Geen vragen? Het is een geheime stemming.
De stemming kan starten.
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming.
31 leden hebben deelgenomen aan de stemming;
30 leden hebben ja gestemd;
1 lid heeft zich onthouden.
Goedgekeurd met 30 stemmen ja, bij 1 onthouding.
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1. Ruimte, Onderwijs en Mobiliteit
Nr. 1/1 van de agenda
Erediensten. Antwerpen. Roemeens-Orthodoxe kerkfabriek de Geboorte
van de Moeder Gods. Meerjarenplan 2020-2025. Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
1. Erkenning orthodoxe eredienst
De orthodoxe eredienst is de zesde en (voorlopig) laatste eredienst die in België
erkend is. Formeel gebeurde deze erkenning via de wet van 17 april 1985 tot
erkenning van de besturen belast met het beheer van de temporaliën van de
orthodoxe eredienst, waardoor een artikel 19bis werd ingelast in de wet van
4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten. Inhoudelijk regelde de wet de
organisatie van de besturen eigen aan de orthodoxe godsdienst op basis van het
grondgebied van de provincie en legde zij aan de provincies dezelfde financiële
verplichtingen op die voor vier andere erkende erediensten ten laste van de
gemeente waren gelegd.
2. Erkenning parochie
Met brief van 24 februari 1993 vroeg de Metropoliet-Aartsbisschop van het
Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel (het representatief orgaan van de
orthodoxe eredienst in België) aan de Minister van Justitie de erkenning van die
Roemeens-orthodoxe parochie de Geboorte van de Moeder Gods te Antwerpen.
Volgens de aanvrager bedroeg het aantal gelovigen woonachtig op het grondgebied
van de provincie Antwerpen 1.050, waarvan 675 in de stad Antwerpen.
In zitting van 30 november 1995 bracht de deputatie een gunstig advies uit inzake
de erkenning van die Roemeens-orthodoxe parochie.
Met Koninklijk Besluit van 26 februari 1996 werd een Roemeens-orthodoxe
parochie de Geboorte van de Moeder Gods met zetel te Antwerpen (Waaistraat)
erkend. De gebiedsomschrijving (het werkingsgebied) van die parochie strekte zich
uit over het volledige grondgebied van de provincie Antwerpen.
3. De opeenvolgende locaties van het kerkgebouw van de Roemeens-orthodoxe
parochie.
1) Op het ogenblik van de erkenning was de parochie, mét toestemming van de
bisschop van Antwerpen, gevestigd in de Rooms-katholieke Sint-Andrieskerk
– Waaistraat te 2000 Antwerpen;
2) In mei 1997 verhuisde de parochie naar de als monument beschermde SintAnnakapel (ook Keizerkapel genoemd) in de Keizerstraat te Antwerpen,
eigendom van de heer X. Nieberding (European University);
3) Vanaf 15 maart 2003 tot eind 2005 hield de parochie haar
eredienstvieringen in de kapel Mira Bari, Watergang 6 te 2030 Antwerpen
(Haven). Deze kapel werd gehuurd van het Apostolaat der Schippers VZW,
vertegenwoordigd door de heer Machar Verhaeghe, voor een bescheiden
huurbedrag van 100,00 EUR, inclusief kosten;
4) Begin 2006 deelde de eigenaar van het terrein, de NV Boortmalt (Grain
Terminal Division Sobelgra) de kerkfabriek mede dat er een einde werd
gemaakt aan de huurovereenkomst voor de kapel, omdat zij het terrein
nodig had voor een gebiedsuitbreiding van haar bedrijf. De Roemeens-
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orthodoxe kerkfabriek sloot dan met de onderwijsinstelling VZW Sint-Lucas
& Van Celst te Antwerpen een huurovereenkomst af voor de huur van de als
monument beschermde neogotische kapel (1852) gelegen Sint-Jacobsmarkt
15 te Antwerpen voor een maandelijks niet-indexeerbaar huurbedrag van
450,00 EUR. Deze kapel was in de periode van 1993 tot 2004 volledig
gerestaureerd. In die periode werden de gewone zondagvieringen
bijgewoond door circa 30 gelovigen en op de kerkelijke hoogdagen waren er
maximaal 150 gelovigen aanwezig;
5) In het parochiekerkenplan 2016, dat goedgekeurd werd door het bisdom
Antwerpen en door de gemeenteraad van Antwerpen in vergadering van 24
oktober 2016, werd gesteld dat de rooms-katholieke parochiekerk OnzeLieve-Vrouw van de Heilige Rozenkrans – Heistraat 319 te Wilrijk in
aanmerking komt voor gedeeld gebruik met een andere parochie in de
hoofdruimte, waarbij de kapel in gebruik blijft voor de rooms-katholieke
parochie. Het betreft een art-deco kerk, gebouwd naar een ontwerp van V.
Cols en J. De Roeck uit het Interbellum (1931-1935), die na Wereldoorlog II
definitief hersteld en voltooid werd en die is vastgesteld als bouwkundig
erfgoed;
6) Vermits het aantal Roemenen, woonachtig in Antwerpen, sterk gestegen was
(op 18/09/18 waren er in de stad Antwerpen –alle negen districten samen4.410 personen ingeschreven afkomstig uit Roemenië), en de Roemeensorthodoxe parochie bijgevolg op zoek was naar een groter kerkgebouw,
heeft de Roemeens-orthodoxe kerkfabriek in de lente van 2017 een
overeenkomst van gedeeld gebruik van de rooms-katholieke kerk te Wilrijk
gesloten met de kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans.
Intussen is deze rooms-katholieke parochie gefusioneerd met en opgegaan
in een naburig gelegen rooms-katholieke parochie. Op 1 september 2019
heeft de Roemeens-orthodoxe kerkfabriek het kerkgebouw te Wilrijk
aangekocht van de rooms-katholieke kerkfabriek. Deze aankoop geschiedde
uitsluitend met eigen middelen van de Roemeens-orthodoxe parochie
(geldinzameling bij de gelovigen), aangevuld met een subsidie van 30 %
(150.000 EUR) van de Vlaamse overheid, zonder subsidiëring vanwege de
provincie Antwerpen.
4. Financieel overzicht
1) In de periode van 1997 (eerste begroting Roemeens-orthodoxe kerkfabriek)
tot en met 2005, was er geen tekort op de begrotingen zodat de provincie
niets hoefde te betalen;
2) In de periode van 2006 t.e.m. 2007 heeft de provincie een totaalbedrag van
8.100,00 EUR uitbetaald als verplichte bijdrage in de tekorten van de
jaarlijkse exploitatiebudgetten van de Roemeens-orthodoxe kerkfabriek;
3) In uitvoering van de nieuwe Vlaamse regelgeving (decreet 7 mei 2004
betreffende de materiële organisatie en werking van de erediensten) heeft
uw raad in vergadering van 24 april 2008 het eerste meerjarenplan 2008 –
2013 van de Roemeens-orthodoxe kerkfabriek goedgekeurd.
2008
6.080,00 EUR
2009

4.482,24 EUR

2010

4.650,78 EUR

2011

2.709,02 EUR
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2012

4.931,39 EUR

2013

6.761,95 EUR

4) Het tweede meerjarenplan 2014 - 2019 van deze kerkfabriek werd
goedgekeurd door uw raad in vergadering van 26 juni 2014. In de periode
2014 – 2019 werden volgende provinciesubsidies uitbetaald in het
exploitatietekort van het budget van de kerkfabriek:
2014
2.118,89 EUR
2015

3.364,77 EUR

2016

1.660,23 EUR

2017

3.552,93 EUR

2018

5.041,28 EUR

2019

10.878,84 EUR

Gelet op de verhuis naar de nieuwe kerk, de inrichting ervan en de hogere
maandelijkse gebruiksvergoeding heeft de kerkfabriekraad in vergadering
van 3 juni 2019 een wijziging van het meerjarenplan 2014-2019
goedgekeurd voor de jaren 2018 en 2019, waarbij de exploitatie-uitgaven
sterk verhoogd werden en de provinciesubsidies 2018 en 2019 geraamd
werden op de reële bedragen van 5.041,28 EUR en 10.878,84 EUR. In
vergadering van 26 september 2019 heeft uw raad die wijziging van het
meerjarenplan 2014-2019 voor de jaren 2018 en 2019 goedgekeurd zonder
boekhoudkundig-juridische opmerkingen ter zake.
5. Meerjarenplan 2020-2025
1) Het derde meerjarenplan 2020-2025 werd goedgekeurd door de Roemeensorthodoxe kerkfabriekraad in vergadering van 7 september 2020 terwijl het
nieuwe budget 2020 reeds eerder was goedgekeurd door voormelde
kerkfabriekraad in vergadering van 24 augustus 2020. Het dossier is op het
provinciebestuur van Antwerpen ingekomen op 17 september 2020;
2) Na de aankoop van de kerk op 1 september 2019 heeft de Roemeensorthodoxe kerkfabriek het plan opgevat om de kerk herin te richten naar een
orthodoxe kerk. Daarvoor werden al enkele voorlopige voorstellen van –in
de periode 2020 tot 2025- uit te voeren werken (herinrichting, renovatie,
onderhoud, …) geformuleerd. Wegens de actuele Covid-19 pandemie konden
deze voorstellen nog niet definitief uitgewerkt, gefinaliseerd en besproken
en onderhandeld worden met de deputatie. Zulks impliceert dat in het huidig
ingediende meerjarenplan enkel aan de hand van de jaarrekening 2019 een
budgetprognose op korte termijn kon worden opgesteld, waarbij enkel voor
het jaar 2020 de uitgaven-kosten werden opgenomen die de huidige reële
noden van deze parochie reflecteren. Voor de volgende vijf jaren werden
door extrapolatie die uitgaven-kosten fictief ingeschreven in de
desbetreffende jaren. Het ligt uiteraard in de bedoeling van de kerkfabriek
om de bedragen voor de jaren 2021 t.e.m. 2025 ernstig te ramen nà de
definitieve opmaak en de bespreking met de deputatie van het uiteindelijk
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uit te voeren programma van werken in die periode. Dit betekent dat de
kerkfabriek op dat ogenblik een eerste wijziging van het meerjarenplan
2020-2025 zal opmaken m.b.t. de jaren 2021 tot en met 2025 dat dan
eveneens aan uw raad zal worden voorgelegd ter goedkeuring.
3) Volgens het aldus opgemaakte meerjarenplan 2020-2025 bedraagt de
provinciesubsidie:
2020
20.583,83 EUR
2021

25.460,00 EUR

2022

27.460,00 EUR

2023

29.460,00 EUR

2024

31.460,00 EUR

2025

33.460,00 EUR

In de toelichtingsnota, gevoegd bij het meerjarenplan 2020-2025 en het
budget 2020, heeft de kerkfabriek gedetailleerde toelichting verschaft
betreffende de ontvangsten- en uitgavenposten in 2020. Omdat de
provinciesubsidie van 2019 ten bedrage van 10.878,84 EUR, door het
indienen van een laattijdige aanvraag pas op 11 februari 2020 werd
toegekend door de deputatie en uitbetaald, komt dit bedrag in mindering
van de provinciesubsidie zodat nog maar een bedrag van 9.704,99 EUR als
provinciesubsidie in 2020 zal worden toegekend.
4) De Metropoliet Athenagoras (= het representatief orgaan van de orthodoxe
eredienst in België) heeft het meerjarenplan 2020-2025 gunstig geadviseerd
op 25 september 2020.
6. Luidens de artikels 43 en 229 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de
materiële organisatie en werking van de erkende erediensten is het meerjarenplan
2020 - 2025 onderworpen aan de goedkeuring van uw raad.
De deputatie stelt uw raad voor om het meerjarenplan 2020 - 2025 van de
Roemeens-orthodoxe kerkfabriek de Geboorte van de Moeder Gods te Antwerpen
goed te keuren zonder boekhoudkundig-technische opmerkingen ter zake.
Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie op 1 oktober 2020.
De provincieraad van Antwerpen,
Gelet op meerjarenplan 2020-2025 van de Roemeens-orthodoxe kerkfabriek de
Geboorte van de Moeder Gods te Antwerpen ingediend op 17 september 2020, en
het gunstig advies van de Metropoliet dienaangaande van 25 september 2020;
Gelet op de artikels 43 en 229 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de
materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het meerjarenplan 2020 - 2025, waaruit blijkt dat voormelde kerkfabriek
in de periode 2020 - 2025 beroep doet op navermelde exploitatiesubsidies van de
provincie Antwerpen;
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2020

20.583,83 EUR

2021

25.460,00 EUR

2022

27.460,00 EUR

2023

29.460,00 EUR

2024

31.460,00 EUR

2025

33.460,00 EUR

Op voorstel van de deputatie,
BESLUIT:
Enig artikel:
Goedgekeurd wordt het meerjarenplan 2020 – 2025 van de Roemeens-orthodoxe
kerkfabriek de Geboorte van de Moeder Gods te Antwerpen zonder
boekhoudkundig-technische opmerkingen ter zake.
VOORZITTER.- Geen vragen?
De stemming kan starten.
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming.
30 leden hebben deelgenomen aan de stemming;
26 leden hebben ja gestemd;
4 leden hebben zich onthouden.
Goedgekeurd met 26 stemmen ja, bij 4 onthoudingen.
Nr. 1/2 van de agenda
Erediensten. Antwerpen. Roemeens-Orthodoxe kerkfabriek de Geboorte
van de Moeder Gods. Budget 2020. Akteneming. Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
1. In vergadering van vandaag heeft uw raad het meerjarenplan 2020 - 2025 van
de Roemeens-orthodoxe kerkfabriek de Geboorte van de Moeder Gods te
Antwerpen goedgekeurd.
Voormeld meerjarenplan 2020 – 2025 voorziet voor 2020 exploitatie-uitgaven ten
bedrage van 52.260,00 EUR, exploitatie-ontvangsten ten bedrage van
28.800,00 EUR met een geraamde provinciesubsidie van 23.460,00 EUR – 2.876,17
EUR (gecorrigeerd overschot exploitatie 2018) = 20.583,83 EUR.
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2. De kerkfabriekraad heeft het budget 2020 opgemaakt en goedgekeurd in
vergadering van 24 augustus 2020. Het budget 2020 werd gunstig geadviseerd
door Metropoliet Athenagoras op 25 september 2020.
3. In het budget 2020 worden de exploitatie-uitgaven geraamd op 52.260,00 EUR.
De
exploitatieontvangsten
worden
geraamd
op
28.800,00
EUR.
De
provinciesubsidie bedraagt voor 2020 voor de exploitatie derhalve (52.260,00 EUR
– 28.800,00 EUR =) 23.460,00 EUR – 2.876,17 EUR (gecorrigeerd overschot 2018)
= 20.583,83 EUR; dit is hetzelfde bedrag als opgenomen in het goedgekeurde
meerjarenplan 2020 - 2025.
Omdat de provinciesubsidie van 2019 ten bedrage van 10.878,84 EUR, door het
indienen van een laattijdige aanvraag pas op 11 februari 2020 werd toegekend door
de deputatie en uitbetaald, komt dit bedrag in mindering van de provinciesubsidie
zodat nog maar een saldo van 9.704,99 EUR als provinciesubsidie in 2020 zal
worden toegekend.
Luidens de artikels 49 en 229 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de
materiële organisatie en werking van de erkende erediensten neemt de
provincieraad – als de provinciale subsidie in het budget binnen de grenzen blijft
van het bedrag, opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan – akte van het
budget.
De deputatie stelt uw raad voor om akte te nemen van het budget 2020 van de
Roemeens-orthodoxe kerkfabriek van Maria Boodschap te Antwerpen zonder
boekhoudkundig-technische opmerkingen ter zake.
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 1 oktober 2020.
De provincieraad van Antwerpen,
Gelet op het budget 2020 van de Roemeens-orthodoxe kerkfabriek de Geboorte
van de Moeder Gods te Antwerpen en op het gunstig advies dienaangaande van
25 september 2020 van Metropoliet Athenagoras;
Gelet op het budget 2020, waaruit blijkt dat de Roemeens-orthodoxe kerkfabriek in
2020 beroep doet op een provinciale exploitatiesubsidie van 20.583,83 EUR, terwijl
in het goedgekeurde meerjarenplan 2020 - 2025 éénzelfde exploitatiesubsidie van
20.583,83 EUR was opgenomen;
Gelet op de artikels 49 en 229 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de
materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Op voorstel van de deputatie,
BESLUIT:
Enig artikel:
Akte wordt genomen van het budget 2020 van de Roemeens-orthodoxe kerkfabriek
de Geboorte van de Moeder Gods te Antwerpen met een provinciesubsidie van
20.583,83 EUR voor het tekort op het exploitatiebudget 2020 zonder
boekhoudkundig-technische opmerkingen ter zake.
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VOORZITTER.- Geen vragen?
De stemming kan starten.
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming.
34 leden hebben deelgenomen aan de stemming;
30 leden hebben ja gestemd;
4 leden hebben zich onthouden.
Goedgekeurd met 30 stemmen ja, bij 4 onthoudingen.
Nr. 1/3 van de agenda
APB PVM. Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020).
Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
Door uw raad werd in vergadering van 6 december 2019 het Meerjarenplan 20202025 (boekjaar 2020) van het APB PVM goedgekeurd.
In zitting van 25 juni 2020 werd een eerste aanpassing aan dit meerjarenplan
goedgekeurd.
Ondertussen heeft de raad van bestuur van het APB PVM een tweede 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
- 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 bedraagt in het aangepast meerjarenplan met :
- 2.890.778 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 1 oktober 2020.
Het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 van het autonoom provinciebedrijf werd
door de raad van bestuur van het APB vastgesteld op 22 oktober 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 PVM houdende goedkeuring van de
statuten van het autonoom provinciebedrijf PVM;
Gelet op de beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf PVM;
Gelet op het provincieraadsbesluit van 6 december 2019 houdende goedkeuring
van het initiële meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2020;
Gelet op het provincieraadsbesluit van 25 juni 2020 houdende goedkeuring van een
eerste wijziging aan het 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 22 oktober
2020;
Op voorstel van de deputatie,
BESLUIT:
Artikel 1:
Goedgekeurd wordt het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020) van
het autonoom provinciebedrijf PVM.
Artikel 2:
Goedgekeurd wordt dat het autonoom provinciebedrijf PVM voor de realisatie van
de doelstellingen een dotatie zal ontvangen van :
- 2.890.778 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? Mijnheer Vandendriessche.
De heer VANDENDRIESSCHE.- Ja, dank u voorzitter. Voor alle punten in verband met
meerjarenplannen van de APB’s en van de provincie in zijn geheel gaan wij ons onthouden.
Enerzijds is het altijd een politieke stemming in verband met de meerjarenplanning
sowieso, dat gaat over basisakkoord van de meerderheid, dus daar onthouden wij op,
stemmen wij tegen, maar in dit geval willen wij wel de, alle activiteiten die gebeurd zijn in
verband met het goed maken van de exploitatieverliezen, onze waardering daarvoor
uitspreken en daarvoor dus een onthouding als evenwichtstem bij wijze van spreken.
VOORZITTER.- Goed, dank u wel. Als er geen tussenkomsten meer zijn, mijnheer Sohier.
De heer SOHIER.- Dank u wel. Ja, voor ons ook, normaal gezien stemden wij tegen de
financiële budgetten, die voorzien waren, maar nu, met de meerjarenplannen bedoel ik,
maar nu in plaats van ons te onthouden of tegen te stemmen, gaan wij voor stemmen, omdat
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deze bijdrage, die de provincie doet aan de APB’s, aan de organisaties, om ze recht te
houden, heel noodzakelijk is.
VOORZITTER.- Goed, dank u wel, mevrouw Talhaoui.
Mevrouw TALHAOUI.- Ik sluit mij aan bij collega Rudy Sohier. Deze keer gaan wij voor
stemmen, omdat het inderdaad is om de coronaverliezen van al onze APB’s, ja, goed te
maken, dus wij zijn voor.
VOORZITTER.- Goed, dank u wel, mijnheer Valkeniers.
De heer VALKENIERS.- Ook wij gaan ons aansluiten bij de linkerzijde, une fois n’est pas
coutume, en het goedkeuren omwille van de situatie.
VOORZITTER.- Goed, dank u wel. Gedeputeerde Lemmens.
De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Maar heb ik nu begrepen van Groen, dat ze zich gaan
onthouden, maar misschien kun je nog positief zijn, hè?
De heer VANDENDRIESCCHE.- Wij gaan het ook goedkeuren.
VOORZITTER.- Goed, dank u wel. Als iedereen positief is, dan kunnen wij overgaan tot de
stemming.
De stemming kan starten.
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming.
36 leden hebben deelgenomen aan de stemming;
36. leden hebben ja gestemd.
Goedgekeurd met 36 stemmen ja.
Nr. 1/4 van de agenda
APB POA. Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020).
Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
Door uw raad werd in vergadering van 6 december 2019 het Meerjarenplan 20202025 (boekjaar 2020) van het APB POA goedgekeurd.
In zitting van 25 juni 2020 werd een eerste aanpassing aan dit meerjarenplan
goedgekeurd.
Ondertussen heeft de raad van bestuur van het APB POA een tweede 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
- 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 bedraagt in het aangepast meerjarenplan met :
- 7.963.880 EUR voor 2020
- 7.627.455 EUR voor 2021
- 7.778.383 EUR voor 2022
- 7.932.330 EUR voor 2023
- 8.089.358 EUR voor 2024
- 8.249.525 EUR voor 2025
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 1 oktober 2020.
Het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 van het autonoom provinciebedrijf werd
door de raad van bestuur van het APB vastgesteld op 22 oktober 2020.
De provincieraad van Antwerpen,
Gelet op de artikelen 225 tot 237 van het provinciedecreet;
Gelet op het provincieraadsbesluit van APB POA houdende goedkeuring van de
statuten van het autonoom provinciebedrijf 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 het provincieraadsbesluit van 25 juni 2020 houdende goedkeuring van een
eerste wijziging aan het 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 22 oktober
2020;
Op voorstel van de deputatie,
BESLUIT:
Artikel 1:
Goedgekeurd wordt het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020) van
het autonoom provinciebedrijf POA.
Artikel 2:
Goedgekeurd wordt dat het autonoom provinciebedrijf POA voor de realisatie van
de doelstellingen een dotatie zal ontvangen van :
- 7.963.880 EUR voor 2020
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-

7.627.455
7.778.383
7.932.330
8.089.358
8.249.525

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

voor
voor
voor
voor
voor

2021
2022
2023
2024
2025

VOORZITTER.- Geen vragen?
De stemming kan starten.
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming.
35 leden hebben deelgenomen aan de stemming;
35 leden hebben ja gestemd.
Goedgekeurd met 35 stemmen ja.
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2. Platteland, Europa en Flankerend Arbeids- en Onderwijsbeleid
Nr. 2/1 van de agenda
Veerkrachtige-dorpentrajecten. Budgetverschuiving inkomsten van
gemeenten naar Dorpensubsidie Rurant 2020. Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
In de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Antwerpen en RURANT
vzw, goedgekeurd door de provincieraad op 23 januari 2020, voorziet Artikel 4.3.
een aanvullende subsidie in het kader van ‘veerkrachtige dorpen’. Deze subsidie
wordt uitbetaald in twee schijven:
•
•

schijf 1: een 100% terugvorderbaar voorschot na een gunstige evaluatie van de
verantwoordingsdocumenten voor de nominatum-subsidie zoals vermeld in
Artikel 5 door de deputatie van de Provincie.
schijf 2: een 100% terugvorderbaar voorschot op basis van het aantal
uitgevoerde
dorpentrajecten,
na
een
gunstige
evaluatie
van
de
verantwoordingsdocumenten zoals vermeld in Artikel 5.2, eerste lid, door de
deputatie van de Provincie.

Artikel 5.2. vraagt in het lopende jaar een overzicht van de uitgevoerde en lopende
dorpentrajecten per fase.
Het provincieraadsbesluit van 23 januari 2020 voorziet volgende subsidies voor de
tweede schijf:
Dorpensubsidie schijf 2, de som van
Fase 1 – per dorp

Fase 3 – per dorp, per jaar

1 dorp/gemeente

5.800 euro

2 – 3 dorpen/gemeente

5.000 euro

> 3 dorpen/gemeente

4.500 euro

1 dorp/gemeente

5.000 euro

2 – 3 dorpen/gemeente

4.500 euro

> 3 dorpen/gemeente

3.625 euro

RURANT diende op 31 augustus 2020 een overzicht in, samengevat:
Gemeente / dorp

Fase

Bedrag

Hulshout / Hulshout

1

5.800 euro

Ranst / Ranst

1

4.500 euro
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Lille / Wechelderzande

1

5.800 euro

Ranst / Emblem

1

4.500 euro

Mol / Gompel

1

4.500 euro

Mol / centrum

1

4.500 euro

Kalmthout / Achterbroek

1

5.800 euro

Lier / Koningshooikt

1

5.800 euro

Totaal

41.200 euro

De aanvullende subsidie dorpen, schijf 2, wordt daarmee voor het jaar 2020
vastgelegd op 41.200 euro.
Zoals voorzien in de samenwerkingsovereenkomst, Artikel 5.2, bezorgt RURANT
jaarlijks tegen 31 augustus van het volgende jaar de tijdsregistratie van de
betrokken medewerkers en een voortgangsrapportage ter verantwoording van het
uitbetaalde 100% terugvorderbare voorschot van deze subsidie.
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 24 september 2020.
De provincieraad van Antwerpen,
Gelet op het provinciedecreet;
Op voorstel van de deputatie,
BESLUIT:
Enig artikel:
Goedgekeurd wordt de aanvullende subsidie dorpen aan RURANT vzw (MJP000479)
te verhogen met 41.200 euro wat de subsidie dorpen samengeteld, zowel schijf 1
als schijf 2, op 116.200 euro brengt in 2020.
VOORZITTER.- Geen vragen? Mijnheer Vandendriessche.
De heer VANDENDRIESSCHE.- Ja, nog eens vermelden dat het voor onze fractie toch
belangrijk is om die evaluatie grondig op te volgen. Dat is in een tweede fase blijkbaar ook
vermeld voor de subsidiëring, hè.
VOORZITTER.- Goed. Dank u wel.
De stemming kan starten.
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming.
35 leden hebben deelgenomen aan de stemming;
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34 leden hebben ja gestemd;
1 lid heeft zich onthouden.
Goedgekeurd met 34 stemmen ja, bij 1 onthouding.
Nr. 2/2 van de agenda
Budget 2020. Subsidiering van het provinciaal arbeidsmarktbeleid.
Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
In bijgaand verslag wordt gevraagd in te stemmen met de aanwending van het
verdeelkrediet met als omschrijving ‘subsidie met betrekking tot arbeidsmarkt’.
 Project hybride
264.000 EUR)

leeromgevingen

voor

de

bouwsector

(deelbudget

Hoewel er al geruime tijd sprake is van een dalend aantal vakarbeiders in de bouw,
blijven er vele openstaande vacatures bestaan. Achter dit ogenschijnlijke
paradigma van kwantitatieve knelpunten in de bouwsector schuilt onder meer een
versnelde complexiteit van het bouwproces, hetgeen op zijn beurt leidt tot
kwalitatieve knelpunten. De toegenomen complexiteit noopt de sector namelijk tot
het aantrekken van meer werknemers in coördinatieberoepen, die vooral worden
uitgevoerd door midden- tot hoger geschoolde beroepsprofielen. De bouwsector
bereidt zich voor op de industriële revolutie 4.0 waarbij digitalisering en
industrialisering hun doorbraak maken. Zo wordt er volop geëxperimenteerd met
robots, het inzetten van drones, 3D-printing, … Kortom, tal van tendensen die meer
technologische wendbaarheid vereisen van de huidige en toekomstige werknemers
in de bouwsector.
Naast – en gedeeltelijk ondersteund door – deze technologische evoluties is ook
duurzaamheid een vast aandachtspunt geworden in de bouwsector. De bouwsector
krijgt een grote maatschappelijke rol toebedeeld in de omschakeling naar een meer
duurzame leefomgeving, bijvoorbeeld voor wat betreft beter geïsoleerde en
energie-neutrale
gebouwen,
alsook
het
gebruik
van
meer
duurzame
bouwmaterialen en -technieken. Ook deze evolutie zorgt voor meer vraag naar
technischere en gespecialiseerdere beroepsprofielen. In de beleidsteksten van de
Europese Commissie rond de European Green Deal richt de Commissie zich expliciet
naar scholen, opleidingsinstellingen en universiteiten om studenten (en de bredere
gemeenschap) mee voor te bereiden op de aangekondigde energietransitie.
Vanuit het provinciaal flankerend arbeidsmarktbeleid zien we dan ook kansen om
mee onze schouders te zetten om de scholingsnoden verbonden aan de European
Green Deal in te vullen door in te zetten op leeromgevingen op de grens tussen het
onderwijs en de sectoren die deze energietransitie zullen moeten realiseren. Het
spreekt dan ook voor zich dat we als provinciebestuur inzetten op het verbinden
van het onderwijs en de bouwsector zodat de instroom beter afgestemd wordt op
de (toekomstige) noden van de sector.
Om bovenvermelde knelpunten ingevuld te krijgen is het van belang dat de
bouwsector zich attractief opstelt naar kinderen en jongeren, en hen prikkelt voor
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een aansluitende studie- en beroepskeuze. Om dit doel te bereiken is er nood aan
authentieke leerkansen die inzetten op kennismaking met en de imago-opbouw van
de bouwsector. Daarnaast bestaat er ook een belangrijke kloof tussen het onderwijs
en de arbeidsmarkt voor wat betreft de aangeleerde en gevraagde competenties bij
schoolverlaters, en bij uitbreiding de werkzoekende en werkende beroepsbevolking.
Om ervoor te zorgen dat het onderwijs verschillende doelgroepen van lerenden
doorheen de verschillende fases van de leerloopbaan voldoende aansluiting doen
vinden met de competentienoden op de arbeidsmarkt zetten we in op hybride
leeromgevingen (ontwerpmodel van Dr. Ilya Zitter) op de grens tussen onderwijs
en arbeidsmarkt.
Ons eigen APB Kamp C is vandaag de provinciale organisatie bij uitstek om als
provincie zelf stappen te zetten en initiatieven te nemen voor het uitbouwen van
een hybride leeromgeving gericht op de bouwsector. Het netwerk van Kamp C met
innovatieve bouwbedrijvenbedrijven, onderwijs en kennisinstellingen, alsook de
eigen gerenommeerde kennisontwikkeling en innovaties omtrent duurzaamheid en
energietransitie in de bouwsector is een voedingsbodem om in de afstemming
tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt verdere stappen te zetten.
Daarom geven we vanuit de provincie Kamp C een incentive van 264.000 EUR om
te investeren in, enerzijds, een lerend netwerk van strategische partners waarin de
toekomstige inzet van leeromgevingen op de grens tussen onderwijs en bouwsector
verder onderzocht en gefaciliteerd kunnen worden. Anderzijds zetten we een
proeftuin op waarbinnen Kamp C een operationele hybride leeromgeving vorm geeft
in samenwerking met opleidingsprofessionals uit onderwijsinstellingen en
bouwbedrijven. De campus en ervaring van Kamp C biedt mogelijkheden om een
plek te creëren waar secundair en hoger onderwijs zelf aan de slag gaat met een
bouwproject zodat er een levensechte ervaring op de bouwwerf voor studenten
gerealiseerd wordt.
Er zijn in het APB Kamp C dus heel wat bouwstenen ter beschikking om bedrijven
en scholen te ondersteunen in het ontwikkelen van een hybride leeromgeving.
Kamp C zal zo een draaischijffunctie vervullen en organisaties met elkaar verbinden
en in het derde en vierde kwadrant van het ontwerpmodel hybride leeromgevingen:
‘geconstrueerde participatie door opdrachten en simulatieleren’ alsook ‘realistische
participatie op de werkvloer’, heel actief een rol opnemen.
 Project Talentenstroom (deelbudget 20.000 EUR)
In 2012 werd Talentenstroom opgericht, een job- en opleidingspunt ‘haven en
logistiek’ waarmee VDAB, de stad Antwerpen, de sectororganisaties (Alfaport en
CEPA), het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (Port of Antwerp); de
vormingsfondsen
(Logos),
opleidingscentra
(OCHA,
RTC
Antwerpen),
onderwijspartners en de provincie Antwerpen (provincie Antwerpen, APB
Havencentrum en POM Antwerpen) een betere afstemming bewerkstelligen tussen
vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.
‘Talentenstroom’ richt zich tot werkzoekenden, werknemers, werkgevers, leerlingen
en scholen. Uit de studie speerpuntsectoren van de Universiteit Antwerpen in
opdracht van het provinciebestuur Antwerpen blijkt dat de aansluiting
onderwijs/arbeidsmarkt ook in de logistieke sector problematisch is. Het opzet van
dit samenwerkingsverband is om jongeren te bereiken en hen te motiveren om
voor een job in de haven te kiezen.
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Ter ondersteuning van de rol van POM Antwerpen in het project ‘Talentenstroom’
wordt een bedrag van 20.000 EUR uitgetrokken. Onder meer haventours met
bedrijfsbezoeken (in samenwerking met het APB Havencentrum), events en
jobbeurzen, educatief materiaal en evenementen ter sensibilisering van
leerkrachten en leerlingen worden op deze wijze bekostigd. De financiering door de
andere partners in het project ‘Talentenstroom’ gebeurt als volgt: VDAB (195.000
EUR), stad Antwerpen (85.000 EUR), Havenbedrijf Antwerpen NV van publiek recht
(65.000 EUR), sociaal fonds LOGOS (22.600 EUR) en Alfaport (8.000 EUR).


Project Talentenwerf (deelbudget 20.000 EUR)

‘Talentenwerf’ zet in op de jobs van de toekomst binnen de bouwsector en tracht
dit te vertalen naar opleidingen die hierbij aansluiten. Talentenwerf is een
samenwerkingsverband tussen VDAB, stad Antwerpen, provincie Antwerpen en de
bouwsector via Constructiv. Talentenwerf vult knelpuntvacatures in de Antwerpse
bouwsector in via gerichte opleidingen op de werf (werkplekleren). Bouwbedrijven
stellen hun werkplek ter beschikking, leiden mee op en delen hun expertise –
onmisbaar om de perfect passende werkkrachten te vormen. Talentenwerf biedt
daarbij steeds meer maatwerk gericht op de specifieke noden van kandidaten en
bedrijven in de ganse provincie.
Gelet op het belang van de bouwsector als één van de economische
speerpuntsectoren in de provincie Antwerpen en gezien het potentieel aan
(toekomstige) arbeidskrachten en de uitdagingen in deze sector, is het belangrijk
hiertoe bij te dragen. Via deze subsidie draagt POM Antwerpen bij tot een vlotte
aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de bouwsector.
In de eerste plaats worden de middelen aangewend om verschillende
communicatieacties uit te voeren waarbij Talentenwerf zich kan profileren naar de
bouwsector. De acties die in het jaaractieplan zijn voorzien, worden gemonitord en
bijgestuurd door een stuurgroep binnen Talentenwerf waar we als provinciebestuur
deel van uitmaken.
Ter ondersteuning van de rol van POM Antwerpen in het project ‘Talentenwerf’
wordt een bedrag van 20.000 EUR uitgetrokken. De financiering door de andere
partners in het project ‘Talentenwerf’ gebeurt als volgt: VDAB (310.000 EUR), stad
Antwerpen (116.000 EUR), Constructiv (202.200 EUR) en Lantis (53.300 EUR).
 Project ‘Talentenfabriek’ (deelbudget 20.000 EUR)
‘Talentenfabriek’ is een samenwerkingsverband tussen VDAB, stad Antwerpen,
netwerk van opleidingsfondsen sector metaal (FTMA/VIBAM), vormingsfonds sector
chemie (Co-valent, Essenscia), Agoria en de Provincie Antwerpen dat in 2012 werd
opgericht. De doelstelling van deze samenwerking is de kennis, ervaring, mensen
en middelen samen te brengen om samen één job- en opleidingspunt voor de
industriesector te creëren. Als job- en opleidingspunt wil het een integrale
dienstverlening bieden op het vlak van tewerkstelling, werkgelegenheid en
opleiding voor werkzoekenden, bedrijven, en hun werknemers en scholen en hun
leerlingen.
Gezien het belang van de (chemische) industrie als één van de economische
speerpuntsectoren in de provincie Antwerpen, gezien het potentieel aan
(toekomstige) arbeidskrachten en de uitdagingen in deze sector, is het belangrijk
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hiertoe bij te dragen. Via deze subsidie draagt POM Antwerpen bij tot een vlotte
aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en bouwt zo mee aan een
positieve beeldvorming over technische opleidingen en beroepen. In de eerste
plaats worden de middelen aangewend om verschillende communicatieacties uit te
voeren waarbij Talentenfabriek jongeren in de ganse provincie onderdompelt in de
wondere wereld van wetenschap en techniek (Haai!TECH) en de jongeren laat
kennismaken met industriegerichte opleidingen. De acties die in het jaaractieplan
zijn voorzien, worden gemonitord en bijgestuurd door een stuurgroep binnen
Talentenfabriek.
Ter ondersteuning van de rol van POM Antwerpen in het project ‘Talentenfabriek’
wordt een bedrag van 20.000 EUR uitgetrokken. De financiering door de andere
partners in het project ‘Talentenfabriek’ gebeurt als volgt: VDAB (254.000 EUR),
stad Antwerpen (167.000 EUR), Vormingsfondsen chemie ‘Co-valent’, sector metaal
en anderen (361.000 EUR).
 Project TRANSIT
10.000 EUR)

Infodagen

(schooljaar

2020

-

2021)

(deelbudget

Elk jaar maken duizenden leerlingen de overstap van schoolbank naar
arbeidsmarkt. Deze overgang roept bij jongeren heel wat vragen op. Het project
‘TRANSIT infodagen’ heeft als missie om collectieve informatiemomenten
organiseren, die jongeren op een eigentijdse manier kennis laten maken met wat
van hen verwacht wordt (rechten en plichten) na het verlaten van de schoolbanken.
TRANSIT infodagen wil jongeren wegwijs maken in instanties die zich voor hen als
partner aanbieden bij de overgang naar de arbeidsmarkt.
In het project TRANSIT infodagen bundelen Provincie Antwerpen, POM Antwerpen,
VDAB, stad Antwerpen, stad Turnhout en de sociale partners ACV, ACLVB, ABVV de
krachten om netoverschrijdend laatstejaarsleerlingen uit ASO,TSO, BSO, Buso en
Deeltijds Onderwijs te laten kennismaken met de wereld na de middelbare school.
Deze brede samenwerking staat garant voor een volledige en optimale
informatievoorziening inzake overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt. Met
transit-antwerpen.be is er ook een duidelijke, overzichtelijke website volledig op
maat van jongeren en scholen. Deze website biedt de mogelijkheid om op een
eigentijdse manier een vast aanspreekpunt voor scholen, partners en andere
geïnteresseerden te vormen. Via de website kunnen scholen zich ook online
inschrijven voor de schoolverlatersdagen.
Uit de evaluaties bij leerlingen en scholen van de vorige edities is gebleken dat het
TRANSIT-programma als zeer zinvol wordt ervaren en de interactieve aanpak sterk
aansluit bij de doelgroep. Het afgelopen jaar heeft de Corona crisis uiteraard een
ferme impact gehad op de werking van het geplande TRANSIT programma. Zo
werden er in het schooljaar 2019-2020 slechts 1515 leerlingen bereikt, een derde
van het vorige schooljaar (2018-2019: 4215 leerlingen). 29 van de 58 geplande
dagdelen moesten omwille van de Federale en Vlaamse Corona maatregelen dan
ook geannuleerd worden.
Voor het schooljaar 2020-2021 is er een digitaal programma uitgewerkt zodat een
breed bereik ook in het geval van vergaande Corona maatregelen gegarandeerd
wordt.
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Voorgesteld wordt om voor het schooljaar 2020-2021 voor het project ‘TRANSIT
Infodagen’ een bedrag van 10.000 EUR te voorzien ten behoeve van POM
Antwerpen.
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 1 oktober 2020.
De provincieraad van Antwerpen,
Gelet op het provinciedecreet;
Op voorstel van de deputatie,
BESLUIT:
Artikel 1:
Ingestemd wordt met een subsidie van 264.000 EUR voor het APB Kamp C goed
om binnen het kader van het flankerend onderwijs en arbeidsmarktbeleid een
hybride leeromgeving uit te bouwen voor de provinciale speerpuntsector bouw
vanuit het verdeelkrediet “subsidies met betrekking tot arbeidsmarkt” ingeschreven
onder ARK nummer 64902000 (niet-nominatieve subsidie) Ramingsnummer
MJP000477.
Artikel 2:
Ingestemd wordt met een subsidie van 20.000 EUR aan POM Antwerpen voor het
project Talentenstroom vanuit het verdeelkrediet “subsidies met betrekking tot
arbeidsmarkt” ingeschreven onder ARK nummer 64902000 (niet-nominatieve
subsidie) Ramingsnummer MJP000477.
Artikel 3:
Ingestemd wordt met een subsidie van 20.000 EUR aan POM Antwerpen voor het
project Talentenwerf vanuit het verdeelkrediet “subsidies met betrekking tot
arbeidsmarkt” ingeschreven onder ARK nummer 64902000 (niet-nominatieve
subsidie) Ramingsnummer MJP000477.
Artikel 4:
Ingestemd wordt met een subsidie van 20.000 EUR aan POM Antwerpen voor het
project Talentenfabriek vanuit het verdeelkrediet “subsidies met betrekking tot
arbeidsmarkt” ingeschreven onder ARK nummer 64902000 (niet-nominatieve
subsidie) Ramingsnummer MJP000477.
Artikel 5:
Ingestemd wordt met een subsidie van 20.000 EUR aan POM Antwerpen voor het
project TRANSIT infodagen vanuit het verdeelkrediet “subsidies met betrekking tot
arbeidsmarkt” ingeschreven onder ARK nummer 64902000 (niet-nominatieve
subsidie) Ramingsnummer MJP000477.
VOORZITTER.- Geen vragen?
De stemming kan starten.
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming.
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35. leden hebben deelgenomen aan de stemming;
35 leden hebben ja gestemd.
Goedgekeurd met 35 stemmen ja.
Nr. 2/3 van de agenda
Budget 2020. Toewijzing krediet aan het reglement inclusieve economie.
Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
In het budget 2020 werd onder ARK nummer 64902000 (niet-nominatieve subsidie)
Ramingsnummer MJP000413 een krediet van 286.000 EUR ingeschreven.
De deputatie heeft beslist volgende toewijzing van het krediet onder ARK nummer
64902000 (niet-nominatieve subsidie) Ramingsnummer MJP000413 aan uw raad
ter goedkeuring voor te leggen:
Dit krediet wordt aangewend als volgt:
ARK nummer 64902000: A. DEIS Streekgerichte aanpak inzake provinciedekkend
aanbod werkplaatsen en trajectomkadering.
•

Subsidie met betrekking tot arbeidszorg (R)

286.000 EUR

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 1 oktober 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 MJP000413;
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;
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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 MJP000413 “Subsidie met betrekking tot arbeidszorg (R )” goed
ten bedrage van 286.000 EUR.
Dit krediet wordt aangewend als volgt:
•

Reglement projectsubsidies inclusieve economie

286.000 EUR

VOORZITTER.- Geen vragen?
De stemming kan starten.
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming.
36 leden hebben deelgenomen aan de stemming;
36 leden hebben ja gestemd.
Goedgekeurd met 36 stemmen ja.
Nr. 2/4 van de agenda
Doortrekkersterrein Lille. Huishoudelijk reglement en retributiereglement.
Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
In de vergadering van 28 januari 2016 werd door uw raad beslist een eerste
provinciaal doortrekkersterrein te realiseren in Lille. De inrichtingen en verwerving
van de grond wordt mogelijk gemaakt door Vlaamse subsidies.
In de vergadering van 27 oktober 2017 werd door uw raad goedkeuring gegeven
aan de ontwerpen voor dit doortrekkersterrein zowel buitenaanleg en beplanting als
gebouwen en technieken.
Op 3 september 2018 werd door de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar de
stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor de realisatie van het
doortrekkersterrein.
Op de zitting van 14 februari 2019 werd door de deputatie goedkeuring gegeven
voor de start van de werken m.b.t. realisatie van het doortrekkersterrein.
De werken zullen, zonder weerverlet of andere vertragingen, opgeleverd worden
december 2020. Het doortrekkersterrein voorzien van 25 standplaatsen en
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bijhorend sanitaire voorzieningen zal in gebruik genomen worden voorjaar 2021. Bij
aankomst en registratie tekenen de gebruikers na betaling van de waarborg
akkoord te zijn met zowel het retributiereglement als het huishoudelijk reglement
dat van toepassing zijn op het doortrekkersterrein.
De provincie Antwerpen wenst een retributie te heffen m.b.t. het
doortrekkersterrein voor woonwagenbewoners, gelegen in Lille, Vosselaarseweg 1A,
voor
 het gebruik van de standplaats en sanitaire voorzieningen
 het elektriciteits- en waterverbruik
 een waarborg
De retributie is verschuldigd door de persoon die een standplaats aanvraagt en een
standplaatsvergunning krijgt en dit volgens de regels zoals beschreven in het
retributiereglement dat ter goedkeuring voorligt.
Het huishoudelijk reglement handelt over de maximale verblijfsduur van
21 kalenderdagen en de voorwaarden om een standplaats toegekend te worden als
ook over de gebruiksvoorwaarden en handhaving op het terrein. De gemeentelijke
politieverordeningen van Lille zijn op het doortrekkersterrein van kracht. De politie
kan steeds het doortrekkersterrein betreden om toe te zien op de handhaving van
de openbare orde en de naleving van de toepasselijke regelgeving. De politie is
gemachtigd de identiteit en de nummerplaten van de gebruikers te controleren.
Het voorliggende reglementen werden opgemaakt gebaseerd op de reglementen
geldend op de 3 andere doortrekkersterreinen in Vlaanderen. Ze werden voorgelegd
aan de korpschef van politieregio Turnhout en het gemeentebestuur van Lille ter
kennisgeving en nagelezen door onze juridische dienst.
De reglementen treden in werking op 1 november 2020.
Dit verslag met als bijlagen het huishoudelijk reglement en retributiereglement
werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van donderdag 1 oktober 2020.
De provincieraad van Antwerpen,
Gelet op de provincieraad op 28 januari 2016 besliste een eerste provinciaal
doortrekkersterrein te realiseren in Lille. De inrichtingen en verwerving van de
grond wordt mogelijk gemaakt door Vlaamse subsidies;
Gelet op de provincieraad op 27 oktober 2017 de goedkeuring gaf aan de
ontwerpen voor dit doortrekkersterrein zowel buitenaanleg en beplanting als
gebouwen en technieken;
Gelet op de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar op 3 september 2018 de
stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor de realisatie van het
doortrekkersterrein;
Gelet op de deputatie op de zitting van 14 februari 2019 goedkeuring gaf voor de
start van de werken mbt realisatie van het doortrekkersterrein;
Op voorstel van de deputatie,
BESLUIT:
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Artikel 1:
De provincieraad keurt het voorgelegde huishoudelijke reglement van toepassing
goed. Dit reglement gaat in vanaf 1 november 2020.
Artikel 2:
De provincieraad keurt het voorgelegde retributiereglement goed. Dit reglement
gaat in vanaf 1 november 2020.
VOORZITTER.- Geen vragen? Mijnheer Vandendriessche.
De heer VANDENDRIESSCHE.- Ja, wij keuren hier een aantal reglementen goed, wat
natuurlijk ook direct ook de link legt met handhaving en eventueel repressieve
maatregelen, maar wij zouden ook willen pleiten om misschien ook met een aantal
mogelijkheden, die u heeft in uw bevoegdhedenpakket van ook sociale maatregelen en
preventieve maatregelen, mee voor de gemeente Lille voornamelijk ter beschikking te
stellen, want ik denk dat zij ook wel vragende partij daarvoor zijn, om daar toch op een
gebalanceerde manier met het doortrekkersterrein om te gaan.
VOORZITTER.- Goed, dank u wel. Mijnheer Valkeniers.
De heer VALKENIERS.- Ja, dank u voorzitter. Mevrouw de gedeputeerde. Collega’s, wij
zijn eens gaan grasduinen in het verleden van dit dossier en dan is duidelijk dat Vlaams
Belang als enige partij tegen de bouw van dat doortrekkersterrein in Lille heeft gestemd.
Eén, omdat wij het echt niet als een taak van de provincie zien om zo’n doortrekkersterrein
te bouwen en of uit te baten. Twee omdat de manier waarop het indertijd, vorige
legislatuur, ik geef dat toe, door de gemeente Lille aan Het GielsBos geschonken terrein
verkocht is aan de provincie, die trouwens tegelijkertijd schatter en koper was, niet echt
koosjer kan genoemd worden voor ons. Drie, omdat het duidelijk was en nog steeds is, dat
er onder de bevolking en lokale overheid toch een vrees is voor overlast. Zeker gelet op de
overlast, die er al is, regelmatig, door de transmigranten. Wij blijven het dus een foute
beslissing vinden. Maar ondertussen zijn wij wel zo ver en is het doortrekkersterrein bijna
klaar voor ingebruikname. En dus is een sluitend huishoudelijk reglement en een correct
retributiereglement van groot belang. En van nog groter belang is dat beiden streng
worden toegepast en de uitvoering streng wordt gecontroleerd, zodat mogelijke overlast
vermeden wordt. En wij hopen inderdaad ook uiteraard op regelmatige feedback naar de
provincie van de stand van zaken ervan en in dat opzicht zullen wij ons deze keer
onthouden.
VOORZITTER.- Goed, dank u wel. Mevrouw Bakelants.
Mevrouw BAKELANTS.- Ik had gewoon een bedenking bij de retributie die gevraagd wordt
per standplaats, per overnachting, dat is 6 EUR. Is dat een courant bedrag, want dat lijkt
mij nogal heel weinig, gelet op toch de investeringen, die wij allemaal gedaan hebben?
VOORZITTER.- Goed, dank u wel. Mevrouw Colson.
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Mevrouw COLSON.- Ja, ik heb de gemeente Lille gecontacteerd en opgevangen dat er
weinig overleg is gepleegd over dit huishoudelijk reglement. Er zijn opmerkingen
overgemaakt aan de provincie waar weinig rekening mee gehouden is. Is uitstel van dit punt
mogelijk?
VOORZITTER.- Goed, ik denk dat wij iedereen hebben gehad. Gedeputeerde Helsen.
Mevrouw HELSEN, gedeputeerde.- Ja, dank u wel voorzitter. Ik ga trachten te antwoorden
op de verschillende vragen en bekommernissen die geuit zijn.
Eén, het is een opdracht die Vlaanderen aan de provincies gegeven heeft om plaatsen te
zoeken, waar dat dergelijke terreinen kunnen gerealiseerd worden en het is ook
Vlaanderen, die de financiële middelen ter beschikking stelt om dus die terreinen aan te
leggen. Dat is punt één, dus als antwoord op de vraag, is dat iets waar een provincie zich
moet mee bezighouden? Ja, Vlaanderen heeft dus aan alle provincies die opdracht duidelijk
gegeven.
Twee, Het GielsBos heeft zelf, als organisatie, de beslissing genomen om die grond te
verkopen, dus ik denk dat dat een verantwoordelijkheid is van de raad van bestuur van die
organisatie om te beslissen wat zij met hun eigendom doen en dat wij daar enkel en alleen
akte kunnen van nemen en kunnen vaststellen dat dat ons in de mogelijkheid brengt om dat
terrein daar te realiseren.
Drie, het zijn de verschillende mensen die hier zeggen van: ja, het is toch belangrijk, dat
er voldoende aandacht is voor wat daar gaat gebeuren, de mogelijke overlast die dat kan
teweegbrengen, het toezicht dat daar nodig is, de controle die moet uitgeoefend worden,
de impact daarvan, personeel, ook voor de gemeente Lille, een vraag om de gemeente daarin
te ondersteunen. Nu, ook collega Colson zegt: ja, daar is beperkt overleg geweest met de
gemeente Lille. Ik denk dat wij gedurende gans het traject op regelmatige basis
gesprekken gehad hebben met Lille, in de maand mei bijvoorbeeld, eerder zijn er al andere
gesprekken geweest om de werkzaamheden en de inrichting van het terrein voor te
bereiden, ook de vergunningsaanvraag is met Lille besproken en wat dit reglement betreft,
is er in de loop van mei en juni een bespreking geweest met de gemeente. Het
schepencollege heeft het reglement ook besproken en heeft dus via mail ook, via de
directeur van de gemeente een antwoord aan ons bezorgd, waar dat zij vragen hadden om
het reglement aan te passen en heel concreet hebben zij een aanpassing gevraagd bij
artikel 11 van het reglement, waar dat de gemeente heel concreet aan ons gevraagd heeft
om de afval, die op het terrein terug te vinden is, nadat bepaalde doortrekkers het terrein
hebben verlaten, als zij als gemeente gevraagd worden om dat op te ruimen, dat de kosten
voor de afval zouden kunnen verhaald worden op de personen die op het terrein verbleven
hebben. En wij hebben in die zin ook dat reglement aangepast, zodanig dat dat nu ook zo
toegepast wordt.
De gemeente heeft wel een aantal vragen gesteld, ook ter verduidelijking bij het
reglement om te weten of dat bepaalde zaken konden toegepast worden, maar alle
elementen daarvan zijn gevat in het gegeven dat het net de gemeente zelf is, die de eigen
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verordening opmaakt over die controle, dat toezicht en ook de handhaving. Dus het is de
gemeente Lille, die zelf via hun politiereglementen, via de administratieve sancties, die zij
zelf ook kunnen uitschrijven, dat perfect in eigen handen heeft en wij hebben in het
reglement volledig opgenomen dat dat reglement belangrijker is, dan ons eigen provinciaal
reglement, dus eigenlijk heeft Lille het volledig in de hand en zij kunnen de inhoud van de
reglementen zelf aanpassen, wanneer dat zij vinden dat dat nodig is, zodanig dat zij op die
manier perfect kunnen vastleggen op welke manier dat zij de handhaving willen doen.
Uiteraard staat er in het reglement opgenomen dat ook wij, als provincie, toezicht willen
houden op het terrein, wat niet meer dan normaal is, omdat wij daar ook een
verantwoordelijkheid hebben, maar ook alle andere ambtenaren van de gemeente Lille, de
politiediensten krijgen via het reglement de volledige ruimte om de controles te doen. Het
is ook afgesproken met de gemeente Lille, dat alle informatie met betrekking tot de
mensen die op het terrein zijn, de identificatiegegevens van zowel de personen, als de
voertuigen onmiddellijk doorgestuurd worden naar Lille en ook naar de politiediensten,
zodanig dat de gemeente en de politiediensten continu perfect op de hoogte zijn van wie
dat op het terrein is. Iedereen die op het terrein is, moet zich ook laten identificeren en
ook dat is een vraag geweest van de gemeente Lille en daar is rekening gehouden met die
vraag in het reglement.
De gemeente Lille heeft zelfs in juni gevraagd of dat het mogelijk was om al vanaf dat
moment het reglement toe te passen, maar dan hebben onze diensten naar de gemeente
toe geantwoord, dat de volledige procedure eerst hier toch moet doorlopen worden, omdat
wij zelf met alle vragen en opmerkingen, die er waren, de aftoetsing ook gedaan hebben,
juridisch, of dat het reglement juridisch ook juist in elkaar zit en die procedure is hier in
het huis eerst nog doorlopen, vooraleer dat het hier geagendeerd is geweest en vandaag
staat op de agenda van de provincieraad. Dus dat zijn de verschillende opmerkingen, die
vanuit de gemeente Lille gemaakt zijn en die volledig opgevangen zijn in het reglement.
Dan is er ook een vraag gesteld met betrekking tot het bedrag, dat gevraagd wordt, om
gebruik te mogen maken van het terrein. Dit bedrag is afgestemd op de bedragen, die ook
in de andere provincies gevraagd worden, dus het is geen zware investering vanuit de
provincie. Het is Vlaanderen die de middelen ter beschikking gesteld heeft en voor wat de
vraagprijs betreft, hebben wij ons gebaseerd op de tarieven die ook elders van toepassing
zijn. Ik denk, dat ik hiermee geantwoord heb op de verschillende vragen, die hier gesteld
geweest zijn.
Ja, in verband met, de ondersteuning naar Lille toe, dus wij hebben sowieso een
toezichthouder die ook voor wat begeleiding van de kinderen, als er kinderen aanwezig zijn
op het terrein, die daar ook de verantwoordelijkheid in opneemt, zodanig dat dat niet de
gemeente Lille is en wij hebben een toezichthouder die aangesteld is om toezicht te
houden op het terrein. Maar voor de rest zijn er geen verwachtingen naar Lille toe en als
er moet opgetreden worden, ja, dan zijn het de politiediensten, maar op basis van de
contacten, die wij hebben met zowel Asse als Gent als Kortrijk, waar dat dergelijke
terreinen reeds werkzaam zijn, moeten wij toch vaststellen dat het zeer minimaal is, dat
er beroep moet worden gedaan op de gemeente en de politiediensten om de handhaving te
realiseren, dus ik denk dat wij er vanuit moeten gaan dat onze toezichthouder dat op een
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goede manier gaat waarmaken op het terrein en dat wij van de gemeente zelf en van de
politiediensten, geen ondersteuning of in zeer beperkte mate ondersteuning zullen nodig
hebben, omdat het ook in de andere steden en gemeenten in die zin een verloop krijgt.
Verder ben ik het er volledig mee eens dat wij vanaf de moment, dat wij de werking kunnen
opstarten, dat wij het zeer goed moeten opvolgen en ik heb er uiteraard geen enkel
probleem mee om dat hier in de raad te bespreken en te bekijken of dat daar bijsturingen
nodig zijn, dus daar heb ik een positief antwoord op.
VOORZITTER.- Goed, dank u wel, gedeputeerde. Mevrouw Colson.
MEVROUW COLSON.- Ja, is er een evaluatie mogelijk na 6 maanden en indien nodig ook
nog aanpassingen aan het reglement?
Mevrouw HELSEN, gedeputeerde.- Ja, ik heb daar geen enkel probleem mee om zes
maanden na de inwerkingtreding hier een evaluatie te maken en te bekijken waar wij
moeten bijsturen. Ik denk dat dat geen probleem is.
VOORZITTER.- Goed. De stemming kan starten.
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.
Nr. 2/5 van de agenda
APB KMPC. Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020).
Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
Door uw raad werd in vergadering van 6 december 2019 het Meerjarenplan 20202025 (boekjaar 2020) van het APB Kamp C goedgekeurd.
In zitting van 25 juni 2020 werd een eerste aanpassing aan dit meerjarenplan
goedgekeurd.
Ondertussen heeft de raad van bestuur van het APB Kamp C een tweede 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
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-

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 bedraagt in het aangepast meerjarenplan met :
-

1.598.154,00
1.340.786,00
1.367.592,00
1.394.766,00
1.422.618,00
1.450.956,00

EUR voor 2020
EUR voor 2021
EUR voor 2022
EUR voor 2023
EUR voor 2024
EUR voor 2025

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 1 oktober 2020.
Het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 van het autonoom provinciebedrijf werd
door de raad van bestuur van het APB vastgesteld op 1 oktober 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;
Gelet op het provincieraadsbesluit van 25 juni 2020 houdende goedkeuring van een
eerste wijziging aan het 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 Kamp C in zitting van
1 oktober 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 dotatie zal ontvangen van :
-

1.598.154,00
1.340.786,00
1.367.592,00
1.394.766,00

EUR voor 2020
EUR voor 2021
EUR voor 2022
EUR voor 2023
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- 1.422.618,00 EUR voor 2024
- 1.450.956,00 EUR voor 2025
VOORZITTER.- Geen vragen?
De stemming kan starten.
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming.
34 leden hebben deelgenomen aan de stemming;
34 leden hebben ja gestemd.
Goedgekeurd met 34 stemmen ja.
Nr. 2/6 van de agenda
APB GKC. Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020).
Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
Door uw raad werd in vergadering van 6 december 2019 het Meerjarenplan 20202025 (boekjaar 2020) van het APB Gouverneur Kinsbergencentrum goedgekeurd.
In zitting van 25 juni 2020 werd een eerste aanpassing aan dit meerjarenplan
goedgekeurd.
Ondertussen heeft de raad van bestuur van het APB Gouverneur
Kinsbergencentrum een tweede 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
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 bedraagt in het aangepast meerjarenplan met :
-

129.750,00
183.074,00
186.720,00
190.438,00
194.232,00
198.100,00

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

voor
voor
voor
voor
voor
voor

2020
2021
2022
2023
2024
2025

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 1 oktober 2020.
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Het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 van het autonoom provinciebedrijf werd
door de raad van bestuur van het APB vastgesteld op 1 oktober 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 Gouverneur Kinsbergencentrum;
Gelet op de beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf Gouverneur
Kinsbergencentrum;
Gelet op het provincieraadsbesluit van 6 december 2019 houdende goedkeuring
van het initiële meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2020;
Gelet op het provincieraadsbesluit van 25 juni 2020 houdende goedkeuring van een
eerste wijziging aan het 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 Gouverneur
Kinsbergencentrum in zitting van 1 oktober 2020;
Op voorstel van de deputatie,
BESLUIT:
Artikel 1:
Goedgekeurd wordt het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020) van
het autonoom provinciebedrijf Gouverneur Kinsbergencentrum.
Artikel 2:
Goedgekeurd
wordt
dat
het
autonoom
provinciebedrijf
Gouverneur
Kinsbergencentrum voor de realisatie van de doelstellingen een dotatie zal
ontvangen van :
-

129.750,00
183.074,00
186.720,00
190.438,00
194.232,00
198.100,00

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

voor
voor
voor
voor
voor
voor

2020
2021
2022
2023
2024
2025

VOORZITTER.- Geen vragen?
De stemming kan starten.
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming.
35 leden hebben deelgenomen aan de stemming;
35 leden hebben ja gestemd.
Goedgekeurd met 35 stemmen ja.
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3. Vrije Tijd, Leefmilieu en Personeel
Nr. 3/1 van de agenda
Oprichting EVAP De Lilse Bergen vzw (afgekort EVAP PRLB). Vaststellen
statuten. Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
1.

Context en historiek

1.1.

Historiek

De Lilse Bergen is een toonaangevend recreatiedomein met camping, gelegen naast
de autosnelweg E34 op het grondgebied van de gemeente Lille. Het domein ligt in
een groene omgeving (300 ha bos), heeft 51 ha gronden en een waterplas van 9
ha.
Het domein werd op 1 juli 1981 geopend voor het publiek. Gemiddeld worden er
jaarlijks ongeveer 110.000 bezoekers dagrecreatie geteld en zijn er naar schatting
2.500 aanmeldingen voor de verblijfsrecreatie.
Het beheer en de exploitatie van het domein is toevertrouwd aan de vzw De Lilse
Bergen. Deze vereniging werd in 1980 opgericht tussen drie openbare besturen,
met volgende participatieverdeling:
• Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij Kempen - IOK (50%)
• Provincie Antwerpen (30%)
• Gemeente Lille (20%)
Door de wens van IOK om uit de vereniging te stappen, zouden er binnen de
vereniging nog twee partners resteren: de gemeente Lille en de provincie
Antwerpen. Zowel vanuit de gemeente, als vanuit de provincie wordt veel belang
gehecht aan de maatschappelijke rol die het recreatiedomein heeft in de ruime
regio rond Lille. Tussen beide partners werd dan ook naar een oplossing gezocht
om het voortbestaan van het domein te verzekeren. Aangezien het recreatiedomein
een grote bovenlokale werking heeft die de draagkracht van een lokaal bestuur
overstijgt, en gezien recreatie en het beheer van recreatiedomeinen een corebusiness van het provinciebestuur is, werd na uitgebreid onderzoek voorgesteld dat
de provincie het beheer van het domein zou overnemen mét aandacht voor de
lokale verankering van het domein in de gemeente Lille.
Vooronderzoek door het Departement Vrije Tijd toonde aan dat de vzw De Lilse
Bergen een financieel gezonde organisatie is. De vereniging wordt in de toekomst
echter onvermijdelijk geconfronteerd met ontwikkelingen die zowel financieel als
beheersmatig een belangrijke impact zullen hebben in die mate dat het huidige
beheermodel niet langer houdbaar is.
De exploitatie draait break-even zonder dat hiervoor een werkingssubsidie of
dotatie ontvangen wordt, maar beschikt over weinig ruimte om onverwachte
gebeurtenissen te ondervangen. Een groot deel van het personeel wordt
gefinancierd via Vlaamse personeelssubsidies binnen een uitdovend GESCO statuut.
Ook met het huidige personeelsbestand kan nipt aan de behoefte van de werking
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van het domein worden voldaan. Er is eveneens nood aan regularisering van het
personeelsstatuut aan de in het paritair comité geldende collectieve
arbeidsovereenkomsten.
Daarenboven dringen zich op korte termijn ook belangrijke investeringen op aan de
verouderde, doch goed onderhouden infrastructuur. Een aantal gebouwen op het
domein naderen het einde van hun levensduur. Ook de ICT infrastructuur is aan
vernieuwing toe om de werking veilig en klaar te houden voor de toekomst.
Met het oog op de toekomst van het domein, werd door de raad van bestuur van
IOK een scenario geformuleerd waarin het recreatiedomein aan de provincie
Antwerpen wordt overgedragen en waarbij de provincie het domein verder zal
exploiteren als een extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm.
IOK zou zich terugtrekken uit de vereniging en het deel van de gronden van het
recreatiedomein dat nog eigendom was van de intercommunale, is inmiddels door
de gemeente Lille aangekocht, waardoor het gemeentebestuur eigenaar is van alle
gronden. Opdat de Provincie het domein kan exploiteren als een EVAP zullen de
gronden door de gemeente Lille in erfpacht worden geven. De gemeente behoudt
echter de naakte eigendom en kan op die manier betrokken blijven bij de
ontwikkeling van het recreatiedomein. Dit alles wordt opgenomen en verder
uitgewerkt in de bijzondere voorwaarden van de erfpachtovereenkomst tussen de
gemeente en de toekomstige EVAP.
In het bestuursakkoord 2019 – 2024 van de provincie Antwerpen werd volgende
passage opgenomen met betrekking tot De Lilse Bergen: “Een eventueel verhoogd
engagement van de provincie in De Lilse Bergen wordt gekoppeld aan het APB
Zilvermeer, en dit zowel beheersmatig als financieel. Een akkoord rond het
afbouwen van de canon van het Zilvermeer is de hefboom om recurrent de nodige
middelen vrij te kunnen maken voor het beheer van De Lilse Bergen.”
De koppeling met APB Zilvermeer werd onderzocht, maar bleek niet
vanzelfsprekend. Ook is de afbouw van de canon van het Zilvermeer afhankelijk
van het PRUP Kempense Meren.
In vergadering van 6 december 2019 werd uw raad geïnformeerd over de
mogelijkheid tot omvorming en overname van de vzw naar een provinciale entiteit.
Het onderzoek vanuit de provincie focuste zich voor een groot deel op het beheer
van het domein en de bijkomende middelen en diensten die nodig zijn om het
toekomstig beheer te kunnen verzekeren. Een belangrijk punt was echter ook de
juridische beheersvorm van het domein. Zoals reeds vermeld is het de bedoeling
van de provincie om het domein provinciaal te beheren in goede samenwerking en
met betrokkenheid van de gemeente Lille.
In dit kader werden de verschillende mogelijkheden vanuit de juridische dienst van
de provincie bekeken. Uit deze analyse bleek dat er o.a. door de verhoogde inbreng
een vermoeden van provinciaal belang zou ontstaan waardoor de vzw zich verplicht
zou moeten conformeren aan één van de twee externe verzelfstandigingsvormen
die in het provinciedecreet voorzien zijn: nl. ofwel een EVAP, ofwel een APB.
Om de betrokkenheid van de gemeente te garanderen werd voorgesteld om te
werken met een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Lille, de
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provincie Antwerpen en de vzw, alsook een binding in de erfpachtovereenkomst,
zoals hierboven reeds werd aangehaald.
Uw raad keurde in voormelde vergadering het meerjarenplan 2020 – 2025 goed
waarin een jaarlijkse werkingssubsidie aan vzw De Lilse Bergen van 400.000 EUR
werd opgenomen en een bedrag van 1.500.000 EUR voor prioritaire onroerende
investeringen in het domein De Lilse Bergen.
Inmiddels heeft de algemene vergadering van de vzw De Lilse Bergen op 15
oktober 2020 ingestemd met de omvorming tot EVAP en eveneens haar akkoord
betuigd met de ontwerpstatuten, die in onderhavig verslag aan uw raad ter
goedkeuring worden voorgelegd.
Met de gemeente Lille is een samenwerkingsovereenkomst in opmaak die tot doel
heeft de uitbating en de lokale impact van het domein De Lilse Bergen te bepalen.
Het uitgangspunt van deze overeenkomst is het verzekeren van de betrokkenheid
van zowel de gemeente als de provincie in de werking van het domein, waarvan het
beheer formeel in handen is van de tot EVAP om te vormen vzw De Lilse Bergen.
1.2.

Financiën

Rekening 2019
Balanstotaal:
Bedrijfsopbrengsten:
Bedrijfskosten:
Resultaat boekjaar:

4.515.406,00 EUR
1.630.312,00 EUR
1.792.605,00 EUR
-35.362,00 EUR

De ontwerpbegroting 2021 voorziet verder in een dotatie voor de vzw De Lilse
Bergen. In de meerjarenplanning voor de jaren 2021 en 2022 werd een bedrag
opgenomen van 400.000,00 EUR.
In het meerjarenplan 2020 werd een subsidie voorzien van 400.000,00 EUR.
1.3.

Personeel

De huidige vzw beschikt over 26 reguliere personeelsleden, die 24,1 VTE
vertegenwoordigen. Zij krijgen een nieuwe arbeidsovereenkomst aangeboden aan
dezelfde arbeids- en loonvoorwaarden. De medewerkers blijven onder paritair
comité 329 ressorteren. De rechtspositieregeling van het provinciepersoneel is niet
van toepassing, maar er wordt gestreefd naar een maximale gelijkschakeling van
de loon- en arbeidsvoorwaarden van het provinciepersoneel. De modaliteiten
hiervan worden thans verder uitgewerkt.
Bij de overgang naar een provinciale structuur vallen de GESCO subsidies
onvermijdelijk weg. Het betrof sowieso een uitdovend statuut.
1.4. Provinciaal belang
Artikel 219, §3 van het provinciedecreet (PD) bepaalt de voorwaarden waarbij er
ten aanzien van een rechtspersoon een vermoeden geldt dat deze is belast met
bepaalde taken van provinciaal belang. De rechtspersoon moet dan aan minstens
één van de volgende niet-limitatieve en niet-cumulatieve voorwaarden voldoen:
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1° één of meer van zijn organen bestaan voor meer dan de helft uit
provincieraadsleden of leden van de deputatie van de provincie in kwestie of de
leden van de organen worden voor meer dan de helft aangewezen of voorgedragen
door die personen;
2° de provincie of haar vertegenwoordigers beschikken over de meerderheid van
de stemrechten in een of meer van zijn organen;
3° zijn financiële middelen worden voor meer dan de helft door de provincie
gefinancierd.
De intentie tot uittreding van IOK en de hieruit volgend verhoogde participatie van
de provincie, gekoppeld aan een belangrijke financiële inbreng en een
beleidsuitvoerende provinciale taakstelling, schept een vermoeden van provinciaal
belang. Zo heeft het domein een duidelijk bovenlokale uitstraling en heeft de
provincie als één van haar taken van provinciaal belang het uitbouwen van een
provinciaal recreatiebeleid. De historische subsidiëring (1981-2013) van de
provincie aan de vzw bedraagt meer dan 1 miljoen EUR en wordt naar de toekomst
verhoogd verdergezet door een werkingstoelage van 2 miljoen EUR gespreid over
vijf jaar in combinatie met een investeringstoelage van 1,5 miljoen EUR.
Dit brengt met zich mee dat de huidige vereniging, waarin de provincie deelneemt
op grond van artikel 188, §1 PD zich conformeert aan de voorschriften van Titel VII
van het provinciedecreet en zich verplicht omvormt tot een autonoom
provinciebedrijf (APB) of tot een provinciaal extern verzelfstandigd agentschap in
privaatrechtelijke vorm (EVAP).
Bij deze laatste vorm komen alle rechtsvormen in aanmerking. Overwegende dat er
geen commerciële belangen spelen en op grond van de doelstellingen wordt
meestal geopteerd voor een vzw of stichting.
2. Missie, visie en doelstellingen
De vereniging heeft als belangeloos doel de beleidsuitvoerende taken van het
provinciaal recreatiebeleid op te nemen.
Dit provinciaal recreatiebeleid richt zich op:
- Versterken van het betaalbaar en kwaliteitsvol aanbod aan recreatieve,
verblijfs- en sportieve accommodatie binnen de recreatiedomeinen van de
provincie Antwerpen met de bedoeling de belevings- en amusementswaarde
van zowel de dag- als de verblijfsrecreanten op te drijven;
- Versterken van de provinciale identiteit van de eigen recreatie- en
groendomeinen rekening houdende per locatie met het regionale profiel en
de lokale fysieke potenties en mogelijke samenwerkingsverbanden.
De vereniging kan vanuit deze beleidsuitvoerende taken betrokken worden bij de
beleidsvoorbereiding.
3. Stappenplan
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De oprichting van een extern verzelfstandigde entiteit in privaatrechtelijke vorm
onder de vorm van een vzw kan worden onderverdeeld in vier opeenvolgende
fasen: de voorbereiding, de oprichting, de goedkeuring door de toezichthoudende
overheid en de af te sluiten samenwerkingsovereenkomst (artikel 240
provinciedecreet).
3.1 Voorbereiding
Voorafgaand aan de oprichting moet de deputatie een motiveringsverslag opmaken
waarin de voor- en de nadelen van externe verzelfstandiging tegen elkaar worden
afgewogen en waarin wordt aangetoond dat het beheer binnen de
rechtspersoonlijkheid van de provincie niet dezelfde voordelen kan bieden. Hiervoor
wordt verwezen naar punt 4 van dit verslag.
3.2 Oprichting
Een verzelfstandigde entiteit wordt vervolgens opgericht bij besluit van de
provincieraad. De oprichtingsbeslissing stelt de statuten en de samenstelling van
het
bestuursorgaan
(BO)
en
de
samenstelling
van
de
provinciale
vertegenwoordiging in de algemene vergadering (AV) van het EVAP vast. Onder
voorbehoud van de toepassing van de bepalingen inzake het goedkeuringstoezicht
verkrijgt het verzelfstandigd agentschap rechtspersoonlijkheid op de datum van
voormelde oprichtingsbeslissing.
Hierna is het agentschap de facto opgericht en kunnen de bestuursorganen
samenkomen om de organisatie vorm te geven.
3.3 Goedkeuringstoezicht
Het oprichtingsbesluit en de statuten worden binnen de 10 dagen gepubliceerd op
de webtoepassing van de provincie en de toezichthoudende overheid wordt dezelfde
dag in kennis gesteld van deze bekendmaking. De toezichthoudende overheid
beschikt ingevolge artikel 248, §1 van het provinciedecreet over 30 dagen om de
besluiten van de provincieraad te vernietigen en om de provincieraad daarvan in
kennis te stellen.
3.4 Samenwerkingsovereenkomst
De provincie en het agentschap sluiten vervolgens, na onderhandelingen, een
samenwerkingsovereenkomst, waarin minstens (maar niet uitsluitend) de in artikel
240 van het provinciedecreet opgesomde aangelegenheden worden geregeld.
Het gaat dan over de uitvoering van de toevertrouwde taken van provinciaal
belang.
In voorkomend geval:
- De aanwending van de aan het agentschap ter beschikking gestelde of
overgedragen personeelsleden, middelen en infrastructuur;
- Binnen de perken en overeenkomstig de toekenningsvoorwaarden, bepaald
door de Vlaamse Regering, het presentiegeld en de andere vergoedingen die
in het kader van de bestuurlijke werking van het agentschap worden
toegekend;
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-

De wijze waarop het agentschap zal voorzien in een systeem van
organisatiebeheersing;
De toekenning aan één of meer commissarissen om de controle op de
financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening van het EVAP. Die
commissarissen zijn erkende bedrijfsrevisoren.

De bevoegdheid om de overeenkomst goed te keuren komt toe aan uw raad. Deze
zal worden voorgelegd in de loop van 2021. Als voorbeeld en uitgangspunt zal de
samenwerkingsovereenkomst die met het EVAP Provinciaal Sport- en
Recreatiedomein De Nekker vzw recentelijk werd afgesloten, worden genomen (cf.
provincieraad van 24 oktober 2019).
4. Verslag van de deputatie in keuze van organisatievorm
De keuze van de rechtsvorm wordt mede bepaald door externe factoren zoals
financiële en fiscale aspecten. Volgende overwegingen zijn mede bepalend in de
keuze voor de omvorming naar een EVAP.
-

Mogelijkheid tot het blijven voeren van een decentrale boekhouding op
maat;
Mogelijkheid om eigen inkomsten verder rechtstreeks te kunnen koppelen
aan exploitatiebeslissingen;
Mogelijkheid om te kunnen omgaan met schommelende exploitatiegegevens
over de jaargrenzen heen.

De semi-commerciële activiteiten van De Lilse Bergen, die onderhevig zijn aan
marktgevoeligheden, vereisen een korte beleidslijn en een doorgedreven
beleidsautonomie. Om die reden is integratie als interne verzelfstandiging binnen
de provincie Antwerpen niet aangewezen en dient er te worden gekeken naar een
structuur als extern verzelfstandigd agentschap.
De Lilse Bergen vzw heeft steeds een eigen boekhouding gevoerd die beantwoordde
aan de vennootschapswetgeving en de nodige flexibiliteit garandeerde. Het kunnen
voeren van een eigen boekhouding biedt het EVAP de mogelijkheid een autonome
financiële bedrijfsvoering te kunnen blijven voeren. Deze autonome financiële
bedrijfsvoering is binnen de voorziene organisatievormen van het provinciedecreet
enkel voorzien voor extern verzelfstandigde agentschappen.
Op het vlak van personeelsbeleid is het aangewezen dat De Lilse Bergen een eigen
personeelsbeleid kan blijven voeren met een maximale subsidiëring vanuit de
hogere overheden. Een eigen personeelsbeleid voeren kan als autonoom
provinciebedrijf (APB) binnen de regelgeving van de rechtspositieregeling, maar
zeker als extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm (EVAP). Ook
voor het betrekken van het werkveld blijft een EVAP de meest aangewezen
organisatievorm.
De bepalingen van het provinciedecreet beletten een directe participatie van de
gemeente Lille in provinciale extern verzelfstandigde agentschappen. Om toch de
belangen van de gemeente – als eigenaar van de gronden van het domein en
medeoprichter van De Lilse Bergen – te kunnen blijven betrekken, wordt er tussen
de vereniging, de gemeente en de provincie een samenwerkingsovereenkomst
gesloten waarin de aspecten van de lokale impact van het domein worden bepaald
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en de partijen vanuit een gezamenlijke expertise de recreatieve ontsluiting van het
domein
samen
willen
faciliteren
en
optimaliseren.
Ook
binnen
de
erfpachtovereenkomst tussen de gemeente en De Lilse Bergen, wordt deze binding
verankerd.
De algemeen directeur van de gemeente is ook ten persoonlijke titel lid van de
vereniging.
Op grond van deze overwegingen stelt de deputatie aan uw raad voor de huidige
VZW met ingang van 1 januari 2021 om te vormen tot het EVAP Provinciaal
Recreatiedomein De Lilse Bergen (afgekort EVAP PRLB).
5. Statuten
Overwegende dat aan uw raad wordt voorgesteld een bestaande vzw om te vormen
naar EVAP structuur dienen de statuten in overeenstemming te zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en de bepalingen van Titel
VII van het provinciedecreet.
Volgende elementen, die door het provinciedecreet, bij toepassing van artikel 226
worden opgelegd voor een autonoom provinciebedrijf, maar bij uitbreiding ook
gelden voor een EVAP, werden hernomen:
-

De naam en eventueel de afkorting;
Het
belangeloos
doel,
inzonderheid
een
omschrijving
van
de
beleidsuitvoerende taken van provinciaal belang waarmee het EVAP belast
wordt;
De maatschappelijke zetel, gevestigd in de oprichtende provincie;
De samenstelling, vergaderwijze, werkingsvoorwaarden en bevoegdheden
van de organen;
De wijze van ontbinding en vereffening van het agentschap.

In de statuten is onder meer opgenomen dat het EVAP de personeelsleden, alle
activa en passiva en alle rechten en plichten overneemt van de vzw, conform de
beslissing van de algemene vergadering van de vzw De Lilse Bergen van 15 oktober
2020.
Daarnaast worden de voorwaarden, opgelegd door het provinciedecreet, die de
provincie een meerderheid waarborgen in de onderscheiden organen van de vzw,
opgenomen,
alsmede
dat
in
het
bestuursorgaan
de
gewaarborgde
vertegenwoordiging van elke politieke fractie en het principe dat hoogstens 2/3 van
de provinciale vertegenwoordiging van hetzelfde geslacht mag zijn.
Voorgesteld wordt dat de provincie in de algemene vergadering wordt
vertegenwoordigd door de gedeputeerde, bevoegd voor het beleidsdomein recreatie
en de leden van de raadscommissie waarin het beleidsdomein recreatie valt. In het
bestuursorgaan wordt de provincie maximaal vertegenwoordigd door 10
afgevaardigden.
Een voorstel van statuten is digitaal toegevoegd aan dit verslag.
6. Organen
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6.1 Samenstelling algemene vergadering (AV)
Samenstelling op grond van artikel 239 van het provinciedecreet:
-

Provincie beschikt over de meerderheid van de stemmen in de AV;
Elke politieke fractie is vertegenwoordigd in de AV;
Vertegenwoordigers van de provincie kunnen uitsluitend raadsleden zijn;
Vertegenwoordigers handelen overeenkomstig instructies provincieraad;
Aanwijzingen en voordrachten zijn steeds herroepbaar;
Bij herroeping is men van rechtswege ontslagnemend en wordt overgegaan
tot vervanging;
De duur van mandaten loopt gelijk met de legislatuur, zodat
vertegenwoordigers in functie blijven totdat hun vervangers zijn
aangewezen of benoemd.

De provincie beschikt steeds over een meerderheid van de stemmen in de
algemene vergadering van de provinciale vennootschap of vereniging en draagt
steeds een meerderheid voor van de leden van het bestuursorgaan van de
provinciale vennootschap, vereniging of stichting. Die voordracht gebeurt volgens
de criteria vastgelegd in artikel 229 van het provinciedecreet. Ten hoogste twee
derde van de door de provincie voorgedragen leden van het bestuursorgaan is van
hetzelfde geslacht.
De vertegenwoordigers van de provincie in de algemene vergadering van de
provinciale vennootschap of vereniging worden door de provincieraad uit zijn leden
gekozen. De vertegenwoordigers van de provincie in de algemene vergadering
handelen overeenkomstig de instructies van de provincieraad.
De provincieraad en de vertegenwoordigers van de provincie in de algemene
vergadering kunnen te allen tijde beslissen om respectievelijk de aanwijzingen en
voordrachten te herroepen. De statuten van de provinciale vennootschap,
vereniging of stichting bepalen dat de betrokken vertegenwoordigers door die
herroeping van rechtswege ontslagnemend zijn. Er wordt tot hun vervanging
overgegaan. Alle aanwijzingen en voordrachten worden herroepen door de volledige
vernieuwing van de provincieraad. De vertegenwoordigers blijven in functie totdat
hun vervangers zijn aangewezen of benoemd.
6.2 Voorstel samenstelling algemene vergadering
De algemene vergadering bestaat uit alle leden van de vereniging, m.n.:
1.
2.
3.

De provincie Antwerpen;
Het departementshoofd van de provincie Antwerpen tot wiens bevoegdheid de
recreatiedomeinen behoren, optredend ten persoonlijke titel;
De algemeen directeur van de gemeente Lille, optredend ten persoonlijke
titel.

Voorgesteld wordt de provinciale vertegenwoordiging in een algemene vergadering
samen te stellen uit de bevoegde gedeputeerde als voorzitter en de leden van de
raadscommissie
Vrije
Tijd,
Leefmilieu
en
Personeel.
De
provinciale
vertegenwoordiging zal dan bestaan uit 10 leden.
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Het stemrecht wordt uitgeoefend volgens het principe van het meervoudig
stemrecht. Elke rechtspersoon, lid van de vereniging, beschikt over een aantal
stemmen overeenkomstig het aantal vertegenwoordigers in de vereniging. Per
vertegenwoordiger namens een rechtspersoon kan slechts één stem uitgebracht
worden met dien verstande dat de provincie Antwerpen steeds over de meerderheid
van de stemmen dient te beschikken.
Natuurlijke personen die lid zijn van de vereniging beschikken over één stem.
6.3 Samenstelling bestuursorgaan (BO)
Door de inwerkingtreding van de WVV wordt thans gesproken van ‘bestuursorgaan’
(BO) in plaats van de vroegere term ‘raad van bestuur’.
De vereniging wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan samengesteld uit
tenminste drie bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen zijn en al dan niet
leden van de vzw zijn. Indien en zolang de vereniging minder dan drie leden heeft,
mag het bestuursorgaan bestaan uit twee bestuurders.
De benoeming van de leden van het bestuursorgaan gebeurt door de algemene
vergadering van de vereniging, in toepassing van de artikelen 229 en 239 van het
provinciedecreet.
De eerste bestuurders bij de omvorming van de vzw tot EVAP zijn:
- De provincie Antwerpen;
- Het departementshoofd van de provincie Antwerpen tot wiens bevoegdheid
de recreatiedomeinen behoren, optredend ten persoonlijke titel;
- De algemeen directeur van de gemeente Lille, optredend ten persoonlijke
titel.
Voor de provincie Antwerpen betekent dit dat de samenstelling op grond van artikel
239 van het provinciedecreet met het volgende moet rekening houden:
- Niet-raadsleden komen ook in aanmerking;
- Elke fractie is vertegenwoordigd;
- Ten hoogste 2/3 van de provinciale vertegenwoordigers is van hetzelfde
geslacht;
- Voorzitter maakt deel uit van de deputatie.
Voorgesteld wordt dat de provinciale vertegenwoordigers in het bestuursorgaan van
een EVAP, benevens de bevoegde gedeputeerde, worden gekozen uit de leden van
de raadscommissie Vrije Tijd, Leefmilieu en Personeel (in zoverre dit voldoet aan de
genderbepalingen): 10 leden inclusief de voorzitter-bevoegde gedeputeerde met
het beleidsdomein waartoe het verzelfstandigd agentschap behoort, zodat een
optimale afstemming met het provinciaal beleid wordt gewaarborgd.
De deputatie stelt aan uw raad voor de mandaten volgens het stelsel D’Hondt toe te
wijzen en elke fractie een gewaarborgde vertegenwoordiging te garanderen.
Bij toewijzing van de bestuursmandaten waarvan 10 aan provincieraadsleden,
waaronder de bevoegde gedeputeerde, is de verdeling als volgt:
N-VA: 4
CD&V: 1
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Vlaams Belang: 1
Groen: 1
Open vld: 1
sp.a: 1
PVDA: 1
Het stemrecht wordt uitgeoefend volgens het principe van het meervoudig
stemrecht. Elke rechtspersoon, lid van de vereniging, beschikt over een aantal
stemmen overeenkomstig het aantal vertegenwoordigers in de vereniging. Per
vertegenwoordiger namens een rechtspersoon kan slechts één stem uitgebracht
worden met dien verstande dat de provincie Antwerpen steeds over de meerderheid
van de stemmen dient te beschikken.
De andere leden van de vereniging, die als natuurlijke persoon
vertegenwoordigen zichzelf.

zetelen,

De directeur van de vereniging is geen lid van het bestuursorgaan, maar woont de
vergaderingen van het bestuursorgaan bij als secretaris.
Het bestuursorgaan kan daarenboven worden bijgewoond door adviseurs en
deskundigen, uitgenodigd door het bestuursorgaan. Deze adviseurs en deskundigen
hebben geen stemrecht.
6.4 Dagelijks bestuur
Overeenkomstig de statuten wordt er een dagelijks bestuur voorzien dat is
samengesteld uit de bevoegde gedeputeerde, het betrokken departementshoofd en
de directeur van het EVAP.
Het dagelijks bestuur kan deskundigen uitnodigen. Deze personen hebben geen
stemrecht.
Ingevolge artikel 9:10 WVV omvat het dagelijks bestuur van de vereniging zowel de
handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het
dagelijks leven van de VZW, als de handelingen en beslissingen die, ofwel om reden
van hun minder belang, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de
tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het dagelijks bestuur treedt collegiaal op voor de bevoegdheden, die zij niet heeft
gedelegeerd. Het dagelijks bestuur kan zijn bevoegdheden delegeren aan de
directeur van de vereniging, die deze bevoegdheden geheel of gedeeltelijk kan
doordelegeren aan een personeelslid van de vereniging. Daartoe wordt telkens een
delegatiebesluit opgesteld en ter kennisgeving voorgelegd aan het bestuursorgaan.
Naar analogie met de regelgeving binnen het provinciebestuur kan het
bestuursorgaan zijn bevoegdheid als aanstellende overheid aan het dagelijks
bestuur delegeren. Hiertoe zal een delegatiebesluit worden opgesteld. Het
aanstellen van de directeur blijft evenwel een bevoegdheid van het bestuursorgaan.
Naar analogie met het provincieraadsbesluit van 28 maart 2019 wordt het begrip
“dagelijks bestuur” voor de financiële verbintenissen van het agentschap op
dezelfde wijze gedefinieerd als voor de provinciale diensten.
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7. Provincieraadsbeslissing
Zoals reeds vermeld in het stappenplan wordt een extern verzelfstandigd
agentschap opgericht bij provincieraadsbeslissing. De oprichtingsbeslissing legt de
statuten van de verzelfstandigde entiteit vast.
Aan uw raad wordt voorgesteld om goedkeuring te hechten aan de oprichting van
het provinciaal extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm
Provinciaal Recreatiedomein De Lilse Bergen vzw, afgekort EVAP PRLB vzw, de
bijgevoegde statuten en het voorstel van samenstelling van de algemene
vergadering en het bestuursorgaan goed te keuren.
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 8 oktober 2020.
De provincieraad van Antwerpen,
Gelet op de principiële goedkeuring van de deputatie in zitting van 8 oktober 2020
houdende de oprichting van een provinciaal extern verzelfstandigd agentschap in
privaatrechtelijke vorm Provinciaal Recreatiedomein De Lilse Bergen vzw;
Gelet op de artikelen 219 en volgende van het provinciedecreet van 22 december
2006, nadien meermaals gewijzigd, houdende de modaliteiten en bepalingen van
provinciale extern verzelfstandigde agentschappen;
Gelet op artikel 238 van voormeld provinciedecreet houdende de oprichting van een
extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm;
Overwegende dat statuten werden opgesteld die in overeenstemming zijn met de
op de vereniging van toepassing zijnde wetgeving;
Gelet op artikel 239 van het provinciedecreet houdende de samenstelling van de
algemene vergadering en het bestuursorgaan van een extern verzelfstandigd
agentschap in privaatrechtelijke vorm;
Gelet op de beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 15 oktober
2020 van De Lilse Bergen vzw waarbij goedkeuring wordt gehecht aan de intentie
tot omvorming van de vereniging tot een provinciaal extern verzelfstandigd
agentschap in privaatrechtelijke vorm;
Overwegende dat de deputatie heeft aangetoond en gemotiveerd dat een extern
verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijk vorm, binnen de mogelijkheden van
het provinciedecreet, de meest aangewezen organisatievorm is voor het
verwezenlijken van de in het verslag opgesomde beleidsuitvoerende taken van
provinciaal belang;
Overwegende dat de activiteiten de participatie van derden behoeft, maar met een
provinciale meerderheid in de bestuursorganen;
Op voorstel van de deputatie,
BESLUIT:
Artikel 1:
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Goedkeuring wordt gehecht aan de oprichting van een Provinciaal extern
verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm, Provinciaal Recreatiedomein
De Lilse Bergen vzw, afgekort EVAP PRLB.
De oprichting van het EVAP en de omvorming van de bestaande vzw De Lilse
Bergen, met ondernemingsnummer 420.392.258 gaat in vanaf 1 januari 2021. Het
EVAP ressorteert onder het departement Vrije Tijd, op het organisatieniveau N-2.
Artikel 2:
De provincieraad keurt de voorgelegde statuten van het EVAP PRLB vzw goed.
Artikel 3:
In de algemene vergadering en het bestuursorgaan van het provinciaal extern
verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm EVAP PRLB vzw worden voor
de provinciale vertegenwoordiging, die een meerderheid der stemmen bezit, de
bevoegde gedeputeerde benoemd alsmede de leden van de raadscommissie tot
wiens bevoegdheid het beleidsdomein Vrije Tijd behoort.
De provincie wordt in de algemene vergadering en het bestuursorgaan van het
EVAP vertegenwoordigd door 10 vertegenwoordigers, die door de provincie worden
voorgedragen, m.n.:
N-VA (4) :

de heer Jan De Haes (voorzitter)
mevrouw Christ’l Cottenie
mevrouw Nathalie Cuylaerts
de heer Koen Palinckx

CD&V (1) :

mevrouw Lili Stevens

Vlaams Belang (1) :

de heer Erik De Quick

Groen (1) :

de heer Tobias Daneels

Open vld (1) :

de heer Koen Anciaux

sp.a (1) :

mevrouw Inga Verhaert

PVDA (1) :

de heer Rudy Sohier

Artikel 4:
De vertegenwoordigers van de provincie in de algemene vergadering handelen
overeenkomstig de instructies van de provincieraad.
BIJLAGEN
Ontwerp statuten
VOORZITTER.- Mijnheer Daneels gaat ondertussen eventjes buiten voor dit punt Geen
vragen? Het is een geheime stemming.
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De stemming kan starten.
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming.
35 leden hebben deelgenomen aan de stemming;
35 leden hebben ja gestemd.
Goedgekeurd met 35 stemmen ja.
De heer DANNEELS komt na de bespreking en stemming terug de raadszaal binnen. Hij
neemt opnieuw deel aan de bespreking van de agendapunten van de vergadering.
Nr. 3/2 van de agenda
APB PRZ. Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020).
Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
Door uw raad werd in vergadering van 6 december 2020 het Meerjarenplan 20202025 (boekjaar 2020) van het APB Zilvermeer goedgekeurd.
In zitting van 25 juni 2020 werd een eerste aanpassing aan dit meerjarenplan
goedgekeurd.
Ondertussen heeft de raad van bestuur van het APB Zilvermeer een tweede
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
- 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 wordt in het aangepast meerjarenplan verhoogd met:
- 834 090,00 voor 2020
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 1 oktober 2020.
Het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 van het autonoom provinciebedrijf werd
door de raad van bestuur van het APB vastgesteld op 22 oktober 2020.
De provincieraad van Antwerpen,
Gelet op de artikelen 225 tot 237 van het provinciedecreet;
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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 2020 houdende goedkeuring
van het initiële meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2020;
Gelet op het provincieraadsbesluit van 25 juni 2020 houdende goedkeuring van een
eerste wijziging aan het 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
22 oktober 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 verhoging van de dotatie zal ontvangen van:
- 834.090,00 EUR voor 2020.
VOORZITTER.- Geen vragen?
De stemming kan starten.
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming.
35 leden hebben deelgenomen aan de stemming;
35 leden hebben ja gestemd.
Goedgekeurd met 35 stemmen ja.
Nr. 3/3 van de agenda
APB PRDS. Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020).
Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
Door uw raad werd in vergadering van 6 december 2019 het Meerjarenplan 20202025 (boekjaar 2020) van het APB De Schorre goedgekeurd.
In zitting van 25 juni 2020 werd een eerste aanpassing aan dit meerjarenplan
goedgekeurd.
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Ondertussen heeft de raad van bestuur van het APB De Schorre een tweede
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
- 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 wordt in het aangepast meerjarenplan verhoogd met :
- 561 630,00 EUR voor 2020
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 1 oktober 2020.
Het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 van het autonoom provinciebedrijf werd
door de raad van bestuur van het APB vastgesteld op 22 oktober 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 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;
Gelet op het provincieraadsbesluit van 25 juni 2020 houdende goedkeuring van een
eerste wijziging aan het 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 Schorre in zitting van
22 oktober 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 bijkomende dotatie zal ontvangen van :
- 561.630,00 EUR voor 2020.
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VOORZITTER.- Geen vragen?
De stemming kan starten.
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming.
36 leden hebben deelgenomen aan de stemming;
36 leden hebben ja gestemd.
Goedgekeurd met 36 stemmen ja.
Nr. 3/4 van de agenda
APB TPA. Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020).
Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
Door uw raad werd in vergadering van 6 december 2020 het Meerjarenplan 20202025 (boekjaar 2020) van het APB Toerisme Provincie Antwerpen goedgekeurd.
In zitting van 25 juni 2020 werd een eerste aanpassing aan dit meerjarenplan
goedgekeurd.
Ondertussen heeft de raad van bestuur van het APB Toerisme Provincie Antwerpen
een tweede 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
- 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 wordt in het aangepast meerjarenplan verhoogd met :
375.000 EUR voor 2020
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 1 oktober 2020.
Het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 van het autonoom provinciebedrijf werd
door de raad van bestuur van het APB vastgesteld op 30 september 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 ;
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Gelet op de beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf Toerisme
Provincie Antwerpen ;
Gelet op het provincieraadsbesluit van 6 december 2020 houdende goedkeuring
van het initiële meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2020;
Gelet op het provincieraadsbesluit van 25 juni 2020 houdende goedkeuring van een
eerste wijziging aan het 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 30 september 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:
Goedgekeurd wordt dat het autonoom provinciebedrijf Toerisme Provincie
Antwerpen voor de realisatie van de doelstellingen een verhoogde dotatie zal
ontvangen van :
- 375.000 EUR voor 2020
VOORZITTER.- Geen vragen?
De stemming kan starten.
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming.
34 leden hebben deelgenomen aan de stemming;
34 leden hebben ja gestemd.
Goedgekeurd met 34 stemmen ja.
Nr. 3/5 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
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de deputatie worden voorgelegd voor wat betreft de toekenning en betaling van de
subsidie.
Met dit verslag wordt een vierde reeks projecten voor een bedrag van 97.000 EUR
voor het werkjaar 2020 ter goedkeuring voorgelegd.
Voor deze projecten zal de volledige subsidie in 2020 uitbetaald worden, op last van
afrekening in 2021.
1. vzw Natuurpunt Studie – 30.000 EUR voor het project ‘Een PPS voor
PPS Overeenkomst provincie Antwerpen – Natuurpunt Studie m.b.t.
samenwerking rond provinciaal prioritaire soorten 2020-2021’
Met dit project is het de bedoeling een vervolg te bieden op de overeenkomst 20192020. Als provinciebestuur hebben we nood aan actuele natuurdata (puntgegevens)
over provinciale prioritaire soorten, EU-soorten, Vlaamse Prioritaire Soorten en
puntgegevens over invasieve exoten ter ondersteuning van het provinciale
(natuur)beleid en om onderbouwde adviezen te kunnen geven. Via dit project wordt
logistieke ondersteuning gegeven aan vrijwilligers die betrokken zijn bij het
verzamelen van deze informatie.
Naast het aanleveren van deze soortgegevens omvat het project eveneens de
mogelijkheid om de deskundigheid van Natuurpunt Studie vzw inzake behoud en
beheer van fauna en flora en digitale communicatie mbt natuurstudie in de
provincie Antwerpen in te zetten.
2. vzw Regionaal Landschap de Voorkempen – 67.000 EUR voor het
project ‘Antitankgracht naar een robuuste ruggengraat in de
Voorkempen’
De Antitankgracht is sinds 1994 het langste beschermd cultuurhistorisch landschap
van Vlaanderen, met haar 33 km lengte vormt ze de ruggengraat van de
Voorkempen. De Antitankgracht loopt doorheen het diverse en gevarieerde
Voorkempens landschap (van polder door het parklandschap van de Voorkempen
tot het land van Kontich). Haar ruimtelijk-structurerende waarde zorgt voor een
herkenbare eenheid in de Voorkempen.
Langsheen de ruggengraat worden meervoudige belangen aangesproken: erfgoed,
natuur, landbouw, toerisme en recreatie. De Antitankgracht werd aangelegd tussen
het Albertkanaal in Ranst en de Schelde in Stabroek met als doel Antwerpen te
beschermen tegen een mogelijke Duitse tankaanval. Het hoeft niet meer uitleg dat
de gracht en haar omgeving heel wat militair erfgoed herbergen. De tientallen
bunkers op en rond de gracht hebben nood aan een visie en waar mogelijk
herbestemming.
De Antitankgracht verbindt het gevarieerde landschap en is hierdoor van groot
belang op Vlaams en regionaal niveau voor de migratie van planten en dieren,
maar ook van mensen.
Fauna, flora maken praktisch gebruik van de corridorfunctie van de Antitankgracht
om te migreren tussen verschillende natuurgebieden. Het Grenspark Kalmthoutse
Heide wordt via de Antitankgracht verbonden met Klein- en Groot Schietveld en de
bossen ten oosten van Antwerpen. Langsheen de Antitankgracht liggen tal van
kleinere natuur- en bosgebieden die via de Antitankgracht worden verbonden. Denk
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maar aan de Opstalvallei, Elsenbos, Mastenbos, Klein Schietveld, Uitlegger, Inslag,
Drijhoeksbos, Vrieselhof, … De Otter is op verschillende plekken langs de
Antitankgracht reeds waargenomen en ontpopt zich als dragende soort voor deze
verbinding.
Naast de belangrijke corridorfunctie en ecologische hotspot, is de Antitankgracht
ook een bijzondere waterloop. Het is een buitenbeentje voor de VMM als
waterbeheerder; een rariteit in het waterbeherend landschap gezien de bijzondere
watersamenstelling, het kunstmatige en afgesloten systeem en de vele
verschillende betrokken belangen.
Daarnaast maken recreanten handig gebruik van deze verbinding, aan de hand van
de (bovenlokale) recreatieve infrastructuur. Het verbeteren en verbinden van de
missing links in zowel het wandel-, fiets- als ruiternetwerk (mét aandacht voor
mogelijke conflicten met aangelanden) vergroten de aantrekkingskracht van de
gracht en de omliggende natuur- en bosgebieden van de Voorkempen.
Met dit project wordt ingezet op zowel terreinrealisaties mbt landschapsecologie en
recreatie als het noodzakelijke overleg en participatie om draagvlak voor deze
acties te realiseren.
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 1 oktober 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? Mevrouw van Dienderen.
Mevrouw VAN DIENDEREN.- Dank u wel, voorzitter. Gedeputeerden. Ja, wij zijn blij met
de punten die nu voorliggen ter goedkeuring, vooral dat punt van de Antitankgracht. Het
feit dat het Regionaal Landschap subsidie krijgt om die groene as te versterken in de
provincie is meer dan terecht. Wij denken dat wij hiermee echt in het hart van de werking
of van de bevoegdheden van de provincie zitten, het is een grondgebonden materie, wij
versterken lokaal landschap, natuur. Het is ook een bovenlokaal project, die Antitankgracht
is echt een groene natuurverbinding in het Noord-Antwerpse deel van onze provincie. Het
Regionaal Landschap lijkt ook heel goed geplaatst om deze rol te vervullen, dus dat is heel
positief.
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Dan nog een persoonlijk puntje: ik heb in de jaren 90 een cursus Natuurgids gedaan en mijn
eindwerk ging over de Antitankgracht, dus ik ben ook persoonlijk fan van het gebied, dus
allemaal geweldig. In het begin van de legislatuur hebben wij ook een interpellatie daarover
gedaan, mogelijk zit hier ook nog een traject in richting een landschapspark, want zo’n
projectsubsidie is goed, maar eigenlijk verdient dat gebied wel een structurele
ondersteuning en omkadering. Het heeft zoveel landschappelijke kwaliteiten, dat dat op
het niveau van onze provincie toch ook nog een bijzondere waardering kan verdienen. Dus u
heeft voor deze punten ook onze steun. Dank u.
VOORZITTER.- Goed. Dank u wel, gedeputeerde De Haes.
De heer DE HAES, gedeputeerde.- Collega, ik hoop dat ik voor sommige andere punten ook
nog van uw steun mag genieten. Maar dit gezegd zijnde, ik denk dat de Antitankgracht
inderdaad een bijzonder project is. Het is een project dat zowel natuur, als landschap, als
de mens verbindt. Het is een verhaal, door de mens gemaakt en zoals wij dikwijls in
recreatie zeggen: wanneer heeft iets echt waarde, in hoofden van de bezoeker? Dat is als
het een mooie locatie is, waar je ook iets kan doen, je kan er fietsen, wandelen, natuur
beleven en wat dat ook blijft plakken aan uw hart en aan uw ziel. En in deze lanceer ik ook
hier, wanneer je iets echt gaat doen, als het een plek is, waar je een plan kunt hebben en
die blijft plakken. De plek, het plan en de plak. Dat is heel belangrijk, als je daar verder
over praat.
VOORZITTER.- Goed, dank u wel gedeputeerde De Haes. Mevrouw Bakelants.
Mevrouw BAKELANTS.- Ja, onze fractie is ook zeer tevreden met dit punt dat op de
agenda staat, dus waar subsidie voorzien is voor de Antitankgracht, dus Regionaal
Landschap De Voorkempen krijgt hierbij ondersteuning voor uitvoering van dit
hefboomproject en om hiermee aan de slag te gaan. De Antitankgracht is een snoer, die
vele aanliggende natuur- en bosgebieden met elkaar verbindt. Het is ook belangrijk voor de
biodiversiteit, ook de erfgoed en recreatie en ook voor de dieren die daar huisvesten, de
otters
en
de
vleermuizen,
die
krijgen
ook
extra
aandacht
door
de
soortbeschermingsprogramma’s die hiervoor bestaan.
Nu, wij hebben ook contact met de organisatie, de natuurorganisatie GroenRand. Zij zijn
hier ook betrokken partij geweest en zij zijn ook verheugd dat de provincie en de
gemeentes en wellicht ook binnenkort nog het Vlaams Gewest, die ook nog extra
ondersteuning hopen te bieden. Nu, zij hebben ook wel wat bekommernissen, telkens voor
zo’n project moet er geld en middelen gesprokkeld worden, dat is, dat gebeurt vaak te
lukraak en dat duurt ook zeer lang en hier zou eigenlijk verandering in moeten komen en wij
ondersteunen ook deze vraag en ook vandaar de vraag voor het duurzaam karakter om
structurele veranderingen te brengen in dit gebiedsgericht ruimtelijk beleid.
Ik vroeg mij trouwens af of dit ook bij het gebiedsgericht beleid hoort, want ik heb gezien
dat er wel de groep van zes is, maar ik weet niet of dat dit project daar ook onder valt,
omdat er nog een andere gemeente bij betrokken is. Verder, deze organisatie, GroenRand,
die streeft naar een Landschapspark Voorkempen met een hele grote oppervlakte van heel
dit gebied van zo’n 11.000 ha, waarbinnen ruimte is voor een nationaal park. En de
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aanwijzing van die nationale en landschapsparken zou ook een stimulans moeten zijn voor
een betere samenwerking, zowel tussen de beleidsniveaus in Vlaanderen, de agentschappen
en diensten, de provincie en alle betrokken gemeenten. Ik weet dat dat ook is opgenomen in
het regeerakkoord en in de beleidsnota van minister Demir, dus ja, ook op Vlaams niveau is
daar de nodige aandacht voor.
VOORZITTER.- Goed, dank u wel. Gedeputeerde De Haes.
De heer DE HAES, gedeputeerde.- Ja, ik volg wat u zegt. Nu, de ambitie tot
landschapspark, als nationaal park zelfs, ik denk dat daar natuurlijk al heel veel appetijt is
uitgesproken her en der. Er zijn een aantal mensen die zich als kandidaat Landschapspark
hebben aangeboden, maar dat is nog in de premature fase om eigenlijk toegelaten te
worden tot het overleg van 7 oktober, dat daarover, de informatiedag eigenlijk, dat daar
geweest is. Die criteria zijn nog in de maak, maar dat weerhoudt ons niet om alles wat
voldoende kwaliteit heeft qua natuur, qua beleving, qua samenhang, qua functioneel
ecologische samenhang om dat inderdaad mee te nemen in elke kandidatuur tot
landschapspark, Nationaal Park zal natuurlijk iets verhevener zijn, als ik het zo mag
uitdrukken, maar ik, zonder namen te noemen, weten wij waar het dan over gaat. Dit is
natuurlijk ook één van onze bezorgdheden om daar aan die trein van de landschapsparken
en de Nationale Parken, om daar zoveel mogelijk van onze provincie aan te hangen.
VOORZITTER.- Goed. Dank u wel.
De stemming kan starten.
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming.
35 leden hebben deelgenomen aan de stemming;
35 leden hebben ja gestemd.
Goedgekeurd met 35 stemmen ja.
Nr. 3/6 van de agenda
Budget 2020. Machtigingskrediet 0390/64902000. Toegestane subsidies.
Subsidie ter ondersteuning van de werking van vogelopvangcentra in de
provincie Antwerpen. Aanwending krediet. Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
Met dit verslag worden twee subsidies voor een totaal bedrag van 20.000 EUR voor
het werkjaar 2020 ter goedkeuring voorgelegd onder budgetsleutel 0390/64902000
(MJP000229) - ‘Subsidie ter ondersteuning van de werking van vogelopvangcentra
in de provincie Antwerpen (V)’
10.000 EUR aan Vlaams opvangcentrum voor vogels en wilde dieren
Neteland en
10.000 EUR aan Vlaams opvangcentrum voor vogels en wilde dieren
Brasschaat-Kapellen
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Het Vlaams opvangcentrum voor vogels en wilde dieren Neteland (VOC Neteland)
en het Vlaams opvangcentrum voor vogels en wilde dieren Brasschaat-Kapellen
(VOC Brasschaat-Kapellen) maken deel uit van tien opvangcentra in Vlaanderen die
samenwerken
en
allen
worden
gecoördineerd
en
gemonitord
door
Vogelbescherming Vlaanderen.
De centra beschikken over de nodige officiële vergunningen om beschermde vogels
en andere wilde dieren ter verzorging onder zich te houden. Tot de verzorgde
dieren en vogels behoren meerdere beschermde en soms provinciale prioritaire
soorten.
Beide VOC’s hebben een educatieve werking naar o.a. scholen en sensibiliseren
bezoekers inzake behoud en verbetering van een geschikte leefomgeving voor in
het wild levende vogels en wilde dieren.
De diverse coronamaatregelen hebben zowel voor VOC Neteland als voor VOC
Brasschaat-Kapellen een uitzonderlijk negatieve financiële impact. Tekorten in de
begroting maken dat ze beide een aanvraag indienden voor bijkomende financiële
steun in 2020.
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 1 oktober 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 ter ondersteuning van de werking van
vogelopvangcentra in de provincie Antwerpen'.
Budgetsleutel 0390/64902000 (MJP000229) - 'Subsidie ter ondersteuning van de
werking van vogelopvangcentra in de provincie Antwerpen'.
VOORZITTER.- Geen vragen?
De stemming kan starten.
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming.
35 leden hebben deelgenomen aan de stemming;
35 leden hebben ja gestemd.
Goedgekeurd met 35 stemmen ja.
Nr. 3/7 van de agenda
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Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing van artikel 43, §2, 11° van
het provinciedecreet. Uitvoering-Verlegging Laak nr. 9.05 Tempelstraat
Beerse. Bestek en gunningswijze. Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
Aan uw raad wordt een ontwerp voorgelegd, opgemaakt door de dienst Integraal
Waterbeleid, voor de verlegging van de Laakbeek ter hoogte van de Tempelstraat
in Beerse.
Het ontwerp omvat het bestek, samen met een gedetailleerde kostenraming met
bijhorende plannen.
Parralel met de Tempelstraat stroomt de Laakbeek. Deze waterloop loopt
afwisselend doorheen de voor- en achtertuinen van de huizen langs de
Tempelstraat. Hierdoor is een situatie ontstaan waarin het onderhoud van de
waterloop zeer moeilijk kan uitgevoerd worden, o.a. omdat een groot deel van dit
tracé is ingebuisd. De ruime omgeving kampt bovendien regelmatig met
wateroverlast. Om aan deze situatie een oplossing te bieden, werd beslist om de
waterloop te verleggen, zodat deze niet meer doorheen de tuinen van de bewoners
stroomt. Het verlegde tracé kent geen lange inbuizing meer, wat een positief effect
heeft op de bereikbaarheid voor onderhoud, alsook op de buffercapaciteit in de
opengelegde bedding en op de ecologische waarde van de waterloop. Door de
verlegging zal de waterloop ook sneller richting het Echelpoelpark stromen
waardoor bijkomende bergingsmogelijkheid wordt gecreëerd in geval van hoge
afvoeren.
Door de verlegging van de Laakbeek wordt dus een oplossing geboden voor het
huidige moeilijke onderhoud, wordt een lange inbuizing sterk verkort en komt er
meer bergingsvolume ter beschikking.
De verlegging van de Laakbeek kadert in een samenwerkingsovereenkomst van de
provincie Antwerpen met Aquafin, Fluvius (het vroegere Infrax) en de gemeente
Beerse. Aquafin wenst werken uit te voeren voor de renovatie van de gemeentelijke
rioleringsleidingen in de Tempelstaat en de Abdijstraat in Beerse. Hierbij wordt een
efficiëntere benutting van de rioleringsinfrastructuur en een betere scheiding van
de waterstromen beoogd. Hierop inspelend voorziet de gemeente Beerse werken
aan de bovenbouw van de wegen in de betrokken straten. Infrax heeft aansluitend
besloten om afkoppelingswerken uit te voeren in de Schrijverswijk zodat
hemelwater en afvalwater op een efficiënte manier gescheiden worden.
De samenwerkingsovereenkomst voor deze werken werd goedgekeurd in zitting
van de provincieraad van 26 april 2018. Door enkele bijkomende
optimalisatiewerken en noodzakelijk archeologisch onderzoek (proefsleuven) is de
toenmalige raming bijgesteld.
De kosten voor de totale opdracht worden geraamd op 5 175 098,11 EUR excl.
BTW.
Het aandeel van de kosten ten laste van de Provincie Antwerpen wordt geraamd op
236 161,64 EUR excl. BTW (285 755,58 EUR incl. BTW).
Krediet werd voorzien op 22610000/01/0319/DIW, MJP000221.
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Aan uw raad wordt voorgesteld om het ontwerp goed te keuren en als wijze van
gunnen de openbare procedure vast te stellen.
De documenten zijn bijgevoegd in sindala.
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 1 oktober 2020.
De provincieraad van Antwerpen,
Overwegende dat de verlegging van de Laakbeek ter hoogte van de Tempelstraat in
Beerse noodzakelijk is om een beter onderhoud mogelijk te maken en het risico op
wateroverlast in deze overstromingsgevoelige buurt aanzienlijk te verminderen;
Gelet op artikel 43, §2, 11° van het provinciedecreet;
Gelet op het krediet ingeschreven op 22610000/01/0319/DIW, MJP000221;
Op voorstel van de deputatie,
BESLUIT:
Enig artikel:
Goedgekeurd wordt het ontwerp voor de verlegging van de Laakbeek ter hoogte
van de Tempelstraat in Beerse.
Beslist wordt als wijze van gunnen de openbare procedure voor deze opdracht vast
te stellen.
VOORZITTER.- Geen vragen?
De stemming kan starten.
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming.
35 leden hebben deelgenomen aan de stemming;
35 leden hebben ja gestemd.
Goedgekeurd met 35 stemmen ja.
Nr. 3/8 van de agenda
Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing van artikel 43, §2, 11° van
het provinciedecreet. Aanleg van een natuurlijk overstromingsgebied langs
de Scheppelijke Nete in Mol (Interreg V - 2 Zeeën - ProWater). Verrekening
2. Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
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Uw raad keurde op 28 maart 2019 het bestek DWPR-2012-0005-UI02-OVHO01 en
de wijze van gunnen goed voor de aanleg van een natuurlijk overstromingsgebied
langs de Scheppelijke Nete in Mol (Interreg V - 2 Zeeën - ProWater).
In zitting van 4 juli 2019 werd deze opdracht door de deputatie gegund aan Van
Beers Hoogeloon BV uit Hoogeloon (NL) voor een bedrag van 495 541,02 EUR, btw
inbegrepen (aandeel provincie).
Een eerste verrekening, voor een bedrag van 33 599,46 EUR, btw inbegrepen, werd
goedgekeurd op 19 maart 2020.
Door de dienst Integraal Waterbeleid is nu een 2e verrekening opgemaakt voor een
bedrag van 82 581,79 EUR, btw inbegrepen.
Deze verrekening is noodzakelijk omdat een essentieel onderdeel van het project
anders niet kan worden gerealiseerd.
Verantwoording
In de vallei van de Scheppelijke Nete wordt een natuurlijk overstromingsgebied
aangelegd om Mol beter te beschermen tegen wateroverlast. Dit project kadert
binnen het Europees Interreg project Prowater dat inzet op waterconservering i.f.v.
klimaatadaptatie. De aanleg van het overstromingsgebied betreft fase 2 in de
aanpak van de wateroverlastproblematiek gelinkt aan de Scheppelijke Nete. In
2017 werd in een eerste fase de Burgemeesterloop verlegd om Mol-Gompel te
vrijwaren van wateroverlast.
Voor de aanleg van het overstromingsgebied werd het PRUP ‘Retentiezone
Scheppelijke Nete’ opgemaakt en ministrieel goedgekeurd op 12 september 2014.
Het volledige overstromingsgebied heeft de bestemming zone voor waterberging
met natuurontwikkeling. De aanleg van een zandvang aan de opwaartse grens van
het overstromingsgebied werd opgenomen in het PRUP.
In het ontwerp is de aanleg van de zandvang voorzien om te worden uitgevoerd in
droge omstandigheden d.m.v. een bemaling waarbij de taluds worden verstevigd
met schanskorven en de bodem van de zandvang deels werd verstevigd en
verhard. De combinatie van zeer hoge grondwaterstanden en een venige
ondergrond zorgen ervoor dat een standaard bemaling echter niet mogelijk is. Het
plaatsen van een zware droogzuiging of dieptepompen is niet weerhouden omdat
de bemalingseffecten hiervan ver reiken en het risico op verzakkingen niet kan
worden uitgesloten. Dit laatste dient absoluut te worden vermeden gezien spoorlijn
19 (Hasselt-Mol) grenst aan het projectgebied. Daarom is geconcludeerd dat een
uitvoering zonder droogzuiging d.m.v. het plaatsen van damwanden de meest
werkbare uitvoeringswijze is. Dit betreft een aanzienlijke wijziging van de
aanlegwijze van de zandvang. Deze verrekening heeft dan ook specifiek betrekking
op de gewijzigde uitvoering.
Werken in min
• Ophoging met uitgegraven bodem, afkomstig van de werf (post 31). In het
ontwerp was voorzien dat de grond die vrijkomt bij het uitgraven van de
zandvang kan worden gebruikt voor ophogingen, o.a. aanleggen van de
verhoogde paden/dijken. Doordat deze grond waterverzadigd is en de
zandvang aan de opwaartse grens ligt van het overstromingsgebied, kan
deze niet worden gebruikt in het gebied.
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•

•
•
•

Schraal beton voor de aanleg van vloerplaten (post 75). De zandvang wordt
aangelegd als een gesloten damwandkuip, die vervolgens wordt uitgegraven
tot op de ontwerpdiepte. Een betonnen vloerplaat kan niet worden
aangelegd.
Schanskorven in blokvorm (post 100) en in matrasvorm (post 101). De
schanskorven worden vervangen door damwanden.
Geotextiel (post 99). Dit wordt standaard voorzien achter schanskorven,
maar deze worden niet geplaatst.
Perkoenpalen (post 103). Dit wordt standaard voorzien om schanskorven
vast te leggen, maar deze worden niet geplaatst.

Werken in meer
• Afvoer van grondoverschotten naar Nyrstar (post 33). Dit betreft de grond,
die vrijkomt bij de aanleg van de zandvang en bijkomend moet worden
afgevoerd omdat deze niet kan worden gebruikt binnen de werf.
• Leveren en plaatsten van damwanden (lengtematen 4, 5.5 en 6.5 m)
(posten VR02.9-11). De damwanden vervangen de schanskorven waardoor
de zandvang wordt gerealiseerd als een gesloten bouwkuip. De lengtemaat
varieert naargelang de plaats: linkeroever, rechteroever, instroom en
uitstroom.
• Leveren en aanbrengen van hoeknaden (post VR02.12). Om een gesloten
bouwkuip te realiseren moeten de hoeken worden aangelegd met speciale
damwanden.
• Uitgraven veengrond (post VR02.13), aanvulzand (post VR02.14), geogrids
(post VR02.15). De dienstweg langsheen de zandvang situeert zich
eveneens in sterk waterverzadigde, venige bodem. Om een stabiel pad te
verkrijgen moet de venige grond worden uitgegraven en vervangen door
stabiel bouwzand, verstevigd met een geogrid.
Krediet werd voorzien op 22610000/01/0319/DIW, MJP000221, volgnummer
meerjarige bestelling 2020015878.
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 2 voor een
bedrag van 82 581,79 EUR, btw inbegrepen.
De documenten werden bijgevoegd in sindala.
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 1 oktober 2020.
De provincieraad van Antwerpen,
Gelet op artikel 43 §2 11° van het provinciedecreet;
Gelet op het in de vergadering van 28 maart 2019 goedgekeurde bestek voor de
aanleg van een natuurlijk overstromingsgebied langs de Scheppelijke Nete in Mol
(Interreg V - 2 Zeeën - ProWater);
Gelet op het krediet ingeschreven op 22610000/01/0319/DIW, MJP000221;
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Jaar

Bedrag

Krediet
beschikbaar

Totaal incl. wijzigingen
in aanvraag

2020

82.581,79

228.656,16

4.324.887,55

2021

0,00

1.412.355,61

3.490.000,00

2022

0,00

3.412.958,48

3.500.000,00

2023

0,00

3.485.859,42

3.500.000,00

2024

0,00

3.490.484,56

3.500.000,00

2025

0,00

3.500.000,00

3.500.000,00

totaal

82.581,79

15.530.314,23

21.814.887,55

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 2, over de aanleg van een natuurlijk
overstromingsgebied langs de Scheppelijke Nete in Mol (Interreg V - 2 Zeeën ProWater), opgedragen aan Van Beers Hoogeloon BV uit Hoogeloon (NL) voor een
bedrag van 82 581,79 EUR, btw inbegrepen.
Krediet werd voorzien op 22610000/01/0319/DIW, MJP000221, volgnummer
meerjarige bestelling 2020015878.
VOORZITTER.- Geen vragen?
De stemming kan starten.
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming.
34 leden hebben deelgenomen aan de stemming;
34 leden hebben ja gestemd.
Goedgekeurd met 34 stemmen ja.
Nr. 3/9 van de agenda
Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing van artikel 43, §2, 11° van
het provinciedecreet. Aanleg vispassage Molenbeek A.8.06 en inrichting
vijvers Krabbels te Zandhoven. Verrekening 1. Goedkeuring.
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Verslag van de deputatie
Uw raad keurde op 28 februari 2019 het bestek DWPR-2017-0013-UI01-OVHO01
en de wijze van gunnen goed voor de aanleg van een vispassage in de Molenbeek
A.8.06 en de inrichting van de vijvers Krabbels te Zandhoven.
In zitting van 20 juni 2019 werd deze opdracht door de deputatie gegund aan bvba
L Van Raak uit Weelde voor een bedrag van 278.364,64 EUR, btw inbegrepen.
Door de dienst Integraal Waterbeleid werd verrekening 1 opgemaakt voor een
bedrag van 64.976,52 EUR, btw inbegrepen.
Verantwoording
Deze verrekening is noodzakelijk omdat na realisatie van de 9 vistrappen het
peilverschil aan de meest stroomafwaartse drempel te groot bleek en er nog
4 bijkomende trappen noodzakelijk zijn om vismigratie mogelijk te maken. Tijdens
de uitvoering van de verschillende vistrappen bleek er ook een grotere hoeveelheid
slib aanwezig dan bij aanbesteding was ingeschat. Als resultaat hiervan diende er
meer slib verwijderd te worden en zijn er vervolgens meer breuksteen en
perkoenpalen nodig. Verder was in de aanbesteding voorzien om een brug uit te
voeren als een eenvoudige betonplaat op de bestaande landhoofden. Er bleek
echter meer veen aanwezig en een extra sondering gaf aan dat de brug best achter
de bestaande gemetselde landhoofden werd aangezet via een fundering op holle
palen. De verrekening omvat dus alle posten die nodig zijn om de wijziging aan de
brug te realiseren en af te werken.
Daarnaast zijn nog een aantal bijkomende werken noodzakelijk:
• Een deel van de reeds geplaatste kokosdoek werd beschadigd door
aanwezige ganzen. Deze moeten hersteld worden.
• Om de afgewerkte oever van de Molenbeek te beschermen, wordt op vraag
van de eigenaar de oever ingezaaid met een eenjarig grasmengsel.
• De uitlaat van vijver 8 dient nog voorzien te worden van een rooster om te
vermijden dat deze verstopt zou geraken.
Een gedeelte van de verrekening is opgebouwd aan de hand van posten die reeds
aanwezig zijn in het aanbestedingsdossier. De andere posten werden nagekeken
door de leidend ambtenaar en werden aanvaard.
Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft een subsidie toegekend voor een deel
van deze werken. De dienst Integraal Waterbeleid zal trachten om een deel van de
extra kosten (44.000 EUR) nog in te brengen in dit subsidiedossier. Mits
goedkeuring is de restfinanciering van de provincie maar 20% (=8.800 EUR).
In functie van deze verrekening zal er een extra uitvoeringstermijn toegekend
worden van 15 werkdagen.
Krediet werd voorzien op 22610000/01/0319/DIW, MJP000221, volgnummer
meerjarige bestelling 2020015898.
Omdat de uitgave door de verrekening meer dan 10% bedraagt van het
gunningsbedrag, moet deze aan de provincieraad voorgelegd worden.
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Aan uw raad wordt voorgesteld goedkeuring te hechten aan verrekening 1 voor een
bedrag van 64.976,52 EUR, btw inbegrepen.
De documenten werden bijgevoegd in sindala.
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 1 oktober 2020.
De provincieraad van Antwerpen,
Gelet op artikel 43 §2 11° van het provinciedecreet;
Gelet op het in de vergadering van 28 februari 2019 goedgekeurde bestek voor de
aanleg van een vispassage in de Molenbeek A.8.06 en de inrichting van de vijvers
Krabbels te Zandhoven;
Gelet op het krediet ingeschreven op 22610000/01/0319/DIW, MJP000221;
Jaar

Bedrag

Krediet beschikbaar

Totaal incl. wijzigingen
in aanvraag

2020

64.976,52

160.086,26

4.324.887,55

2021

0,00

902.355,61

3.490.000,00

2022

0,00

3.212.958,48

3.500.000,00

2023

0,00

3.485.859,42

3.500.000,00

2024

0,00

3.490.484,56

3.500.000,00

2025

0,00

3.500.000,00

3.500.000,00

64.976,52

14.751.744,33

21.814.887,55

totaal

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 1, over de aanleg van de vispassage in de
Molenbeek A.8.06
en de inrichting van de vijvers Krabbels te Zandhoven,
opgedragen aan bvba L Van Raak uit Weelde voor een bedrag van 64.976,52 EUR,
btw inbegrepen.
Krediet werd voorzien op 22610000/01/0319/DIW, MJP000221, volgnummer
meerjarige bestelling 2020015898.
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VOORZITTER.- Geen vragen?
De stemming kan starten.
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming.
35 leden hebben deelgenomen aan de stemming;
35 leden hebben ja gestemd.
Goedgekeurd met 35 stemmen ja.
Nr. 3/10 van de agenda
APB PIH. Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020).
Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
Door uw raad werd in vergadering van 6 december 2019 het Meerjarenplan 20202025 (boekjaar 2020) van het APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne goedgekeurd.
In zitting van 25 juni 2020 werd een eerste aanpassing aan dit meerjarenplan
goedgekeurd.
Ondertussen heeft de raad van bestuur van het APB Provinciaal Instituut voor
Hygiëne een tweede 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
- 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 bedraagt in het aangepast meerjarenplan met:
- 5.961.930 EUR voor 2020
- 5.574.822 EUR voor 2021
- 5.688.956 EUR voor 2022
- 5.805.372 EUR voor 2023
- 5.924.118 EUR voor 2024
- 6.045.238 EUR voor 2025
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 1 oktober 2020.
Het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 van het autonoom provinciebedrijf werd
door de raad van bestuur van het APB vastgesteld op 22 oktober 2020.
De provincieraad van Antwerpen,
Gelet op de artikelen 225 tot 237 van het provinciedecreet;
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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 het provincieraadsbesluit van 25 juni 2020 houdende goedkeuring van een
eerste wijziging aan het 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 22 oktober 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 APB Provinciaal Instituut
voor Hygiëne voor de realisatie van de doelstellingen een dotatie zal ontvangen
van:
- 5.961.930 EUR voor 2020
- 5.574.822 EUR voor 2021
- 5.688.956 EUR voor 2022
- 5.805.372 EUR voor 2023
- 5.924.118 EUR voor 2024
- 6.045.238 EUR voor 2025
VOORZITTER.- Geen vragen?
De stemming kan starten.
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming.
36 leden hebben deelgenomen aan de stemming;
36 leden hebben ja gestemd.
Goedgekeurd met 36 stemmen ja.
Nr. 3/11 van de agenda

79

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

APB Campus Vesta. Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar
2020). Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
In zitting van 25 juni 2020 werd een eerste aanpassing aan dit meerjarenplan
goedgekeurd.
Ondertussen heeft de raad van bestuur van het APB Campus Vesta een tweede
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
- 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 bedraagt in het aangepast meerjarenplan met :
- 2.638.460 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
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 1 oktober 2020.
Het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 van het autonoom provinciebedrijf werd
door de raad van bestuur van het APB vastgesteld op 16 oktober 2020.
De provincieraad van Antwerpen,
Gelet op de artikelen 225 tot 237 van het provinciedecreet;
Gelet op het provincieraadsbesluit van APB Campus Vesta houdende goedkeuring
van de statuten van het autonoom provinciebedrijf Campus Vesta;
Gelet op de beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf Campus
Vesta;
Gelet op het provincieraadsbesluit van 6 december 2019 houdende goedkeuring
van het initiële meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2020;
Gelet op het provincieraadsbesluit van 25 juni 2020 houdende goedkeuring van een
eerste wijziging aan het 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
APB Campus Vesta;
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Op voorstel van de deputatie,
BESLUIT:
Artikel 1:
Goedgekeurd wordt het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020) van
het autonoom provinciebedrijf Campus Vesta.
Artikel 2:
Goedgekeurd wordt dat het autonoom provinciebedrijf Campus Vesta voor de
realisatie van de doelstellingen een dotatie zal ontvangen van :
- 2.638.460 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?
De stemming kan starten.
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming.
35 leden hebben deelgenomen aan de stemming;
35 leden hebben ja gestemd.
Goedgekeurd met 35 stemmen ja.
Nr. 3/12 van de agenda
Erratum. Provinciepersoneel. Aanpassing organisatiestructuur.
Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
Aan uw raad wordt voorgesteld om onderstaand voorstel met betrekking tot de
wijzigingen aan de organisatiestructuur goed te keuren.
Departement Economie, Streekbeleid en Europa
Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur en de daar aan gerelateerde visie op (de
verschillende accenten binnen) de provinciale opdracht werd binnen het
Departement
Economie,
Streekbeleid
en
Europa
(DESE)
een
nieuwe
organisatiestructuur vorm gegeven. Het was ook een opportuniteit om aan de slag
te gaan rond de evolutie van de functie van administratieve medewerkers, de
stopzetting van de
Mobiliteitscentrale
Aangepast Vervoer
(MAV), het
personeelsverloop en de vernieuwde samenwerking met het politieke niveau,
binnen de huidige budgettaire context en spelregels.
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Betrokken diensten zijn: Dienst Landbouw en Plattelandsbeleid (DLP), Dienst
Economie, Innovatie en Samenleven (DEIS) en stafdienst DESE (SESE).
Sinds september 2019 werd hiertoe een intern proces doorlopen, waarbij de focus
lag op het vinden van praktische (kruis)verbindingen en aansturing, gekoppeld aan
een communicatieplan om de medewerkers te informeren, te betrekken en ruimte
te geven om opmerkingen te formuleren.
Dit resulteerde in een nieuw organogram waarbij gekozen is om de directe link met
de beleidsboom te leggen. Dit vertaalt zich in een thematische opdeling in
inhoudelijke diensten, die ondersteunt worden in hun uitvoering door een
stafdienst. De wijzigingen zijn tevens budgetneutraal.
Aan uw raad wordt heden volgende wijzigingen van de organisatiestructuur
voorgelegd.
De huidige structuur van het departement ziet er als volgt uit:
• Stafdienst Economie, Streekbeleid en Europa
• Dienst Economie, Innovatie en Samenleven
• Dienst Landbouw en Plattelandsbeleid
• Dienst Europa
• APB Provinciaal Secretariaat voor de Europese Structuurfondsen
• APB Kamp C
• APB Hooibeekhoeve
• EVAP Proefbedrijf Pluimveehouderij
• APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas
• APB Havencentrum
• APB Gouverneur Kinsbergencentrum
De structuur van het Departement Economie, Streekbeleid en Europa zal er vanaf
1 januari 2021 dan als volgt uit zien:
• Stafdienst Economie, Streekbeleid en Europa
• Dienst Landbouw
• Dienst Platteland
• Dienst Economie
• Dienst Detailhandel
• Dienst Wonen
• Dienst Werk
• Dienst Europa
• APB Provinciaal Secretariaat voor de Europese Structuurfondsen
• APB Kamp C
• APB Hooibeekhoeve
• EVAP Proefbedrijf Pluimveehouderij
• APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas
• APB Havencentrum
• APB Gouverneur Kinsbergencentrum
Departement Vrije Tijd
Provinciaal Recreatiedomein De Lilse Bergen vzw, provinciaal extern verzelfstandigd
agentschap in privaatrechtelijke vorm, afgekort EVAP PRLB.
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In de provincieraad van 6 december 2019 werd uw vergadering geïnformeerd over
de omvorming en overname van de vzw naar een provinciale entiteit. De Lilse
Bergen is een toonaangevend bovenlokaal recreatiedomein met camping in de
gemeente Lille. Er komen echter ontwikkelingen aan die zowel financieel, als
beheersmatig een impact zullen hebben op de vzw in die mate dat het huidige
beheermodel niet langer houdbaar is. Om een bovenlokaal hoog-dynamisch aanbod
in de regio te blijven garanderen, wordt de overname van de vzw De Lilse Bergen
door de Provincie Antwerpen en omvorming tot EVAP voorbereid. In de
provincieraad van heden worden de oprichting van de EVAP en de statuten ter
goedkeuring voorgelegd. Deze nieuwe entiteit dient ook opgenomen te worden in
de organisatiestructuur.
Aan uw raad wordt heden volgende wijzigingen van de organisatiestructuur
voorgelegd.
De huidige structuur van het departement ziet er als volgt uit:
• Stafdienst Vrije Tijd
• Dienst Vrijetijds- en landschapsbeleving
• Dienst Toerisme
• Provinciale Groendomeinen Regio Antwerpen
• Provinciale Groendomeinen Regio Mechelen
• Provinciale Groendomeinen Regio Kempen
• APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer
• APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre
• EVAP Provinciaal Sport- en recreatiedomein De Nekker
• APB Toerisme Provincie Antwerpen
• EVAP Arboretum Kalmthout
• Kasteel d’Ursel
De structuur van het Departement Vrije Tijd zal er vanaf 1 januari 2021 als volgt
uit zien:
• Stafdienst Vrije Tijd
• Dienst Vrijetijds- en landschapsbeleving
• Dienst Toerisme
• Provinciale Groendomeinen Regio Antwerpen
• Provinciale Groendomeinen Regio Mechelen
• Provinciale Groendomeinen Regio Kempen
• APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer
• APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre
• EVAP Provinciaal Sport- en recreatiedomein De Nekker
• APB Toerisme Provincie Antwerpen
• EVAP Arboretum Kalmthout
• Kasteel d’Ursel
• EVAP Stichting Kempens Landschap Stichting van Openbaar Nut
• EVAP Provinciaal Recreatiedomein De Lilse Bergen
Uw raad wordt uitgenodigd om in te stemmen met voorgestelde wijzigingen aan het
organogram.
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 1 oktober 2020.
De provincieraad van Antwerpen,
Gelet op artikel 73 van het provinciedecreet;
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Overwegende dat de provincieraad het organogram van de provinciale diensten
vaststelt;
Overwegende dat het organogram de organisatiestructuur weergeeft van de
provinciale diensten en de gezagsverhoudingen aangeeft;
Overwegende dat voormeld voorstel van aanpassing werd overlegd met de
representatieve vakbonden op 20 oktober 2020;
Op voorstel van de deputatie,
BESLUIT:
Enig artikel:
Binnen de organisatiestructuur van de provinciale departementen en diensten
worden met ingang van 1 januari 2021 volgende aanpassingen aangebracht:
Schrappen op N-2:
Binnen het Departement Economie, Streekbeleid en Europa:
• Stafdienst Economie, Streekbeleid en Europa
• Dienst Economie, Innovatie en Samenleven
• Dienst Landbouw en Plattelandsbeleid
Toevoegen op N-2:
Binnen het Departement Economie, Streekbeleid en Europa:
• Stafdienst Economie, Streekbeleid en Europa
• Dienst Landbouw
• Dienst Platteland
• Dienst Economie
• Dienst Detailhandel
• Dienst Wonen
• Dienst Werk
Binnen het Departement Vrije Tijd:
• EVAP Provinciaal Recreatiedomein De Lilse Bergen.
VOORZITTER.- Geen vragen?
De stemming kan starten.
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming.
35 leden hebben deelgenomen aan de stemming;
35 leden hebben ja gestemd.
Goedgekeurd met 35 stemmen ja.
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4. Economie, Landbouw en Interne ondersteuning
Nr. 4/1 van de agenda
APB HH. Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020).
Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
Door uw raad werd in vergadering van 6 december 2019 het Meerjarenplan 20202025 (boekjaar 2020) van het APB Hooibeekhoeve goedgekeurd.
In zitting van 25 juni 2020 werd een eerste aanpassing aan dit meerjarenplan
goedgekeurd.
Ondertussen heeft de raad van bestuur van het APB Hooibeekhoeve een tweede
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
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 bedraagt in het aangepast meerjarenplan met:
-

1.089.654,00 EUR voor 2020
845.606,00 EUR voor 2021
862.448,00 EUR voor 2022
879.624,00 EUR voor 2023
897.144,00 EUR voor 2024
915,016,00 EUR voor 2025

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 1 oktober 2020.
Het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 van het autonoom provinciebedrijf werd
door de raad van bestuur van het APB vastgesteld op 1 oktober 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;
Gelet op de
Hooibeekhoeve;

beheersovereenkomst

met
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Gelet op het provincieraadsbesluit van 6 december 2019 houdende goedkeuring
van het initiële meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2020;
Gelet op het provincieraadsbesluit van 25 juni 2020 houdende goedkeuring van een
eerste wijziging aan het 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
1 oktober 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 dotatie zal ontvangen van:
- 1.089.654,00 EUR voor 2020
- 845.606,00 EUR voor 2021
- 862.448,00 EUR voor 2022
- 879.624,00 EUR voor 2023
- 897.144,00 EUR voor 2024
- 915,016,00 EUR voor 2025
VOORZITTER.- Geen vragen?
De stemming kan starten.
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming.
35 leden hebben deelgenomen aan de stemming;
34. leden hebben ja gestemd;
1 lid heeft zich onthouden.
Goedgekeurd met 34 stemmen ja, bij 1 onthouding.
Nr. 4/2 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 oktober) werd door de deputatie in zitting van 1 oktober 2020 beslist tot het

86

VERGADERING VAN 22 OKTOBER 2020

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 oktober). De autonome provinciebedrijven (APB’s) leggen de
gedetailleerde informatie over hun dotatiewijzigingen in een apart verslag in
dezelfde provincieraad voor.
Het gaat om
APB’s/EVAP’s:

volgende

dotatiewijzigingen

van

de

hieronder

opgesomde

APB De Warande (WAR)
2020

2021

2022

2023

2024

2025

-

-

-

-

-

-

2023

2024

2025

APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen (POA)
2020
+ 147.644,00

2021
+ 30.571,00

2022
+ 31.183,00

+ 31.806,00

+ 32.442,00

+ 33.091,00

APB Provinciaal Vormingscentrum Malle (PVM)
2020

2021

2022

2023

2024

2025

+ 553.480,00

-

-

-

-

-

2021

2022

2023

2024

2025

-

-

-

-

-

APB Campus Vesta (CVST)
2020
+ 1.678.660,00
APB Inovant (INOV)
2020

2021

2022

2023

2024

2025

-

-

-

-

-

-

APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer (PRZ)
2020

2021

2022

2023

2024

2025

+ 834.090,00

-

-

-

-

-
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APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre (PRDS)
2020

2021

2022

2023

2024

2025

+ 561.630,00

-

-

-

-

-

2021

2022

2023

2024

2025

-

-

-

-

-

EVAP Arboretum Kalmthout (AK)
2020
- 7.160,00

EVAP Provinciaal Sport- en Recreatiedomein De Nekker (PSRN)
2020

2021

2022

2023

2024

2025

+ 164.980,00

-

-

-

-

-

APB Toerisme Provincie Antwerpen (TPA)
2020

2021

2022

2023

2024

2025

+ 375.000,00

-

-

-

-

-

APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH)
2020
+ 78.860,00

2021

2022

2023

2024

2025

-

-

-

-

-

APB Provinciaal Secretariaat voor Europese Structuurfondsen (PSES)
2020

2021

2022

2023

2024

2025

-

-

-

-

-

-

2021

2022

2023

2024

2025

-

-

-

-

-

APB Kamp C (KMPC)
2020
+ 73.160,00

APB Hooibeekhoeve (HH)
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2020
+ 4.060,00

2021

2022

2023

2024

2025

-

-

-

-

-

EVAP Proefbedrijf Pluimveehouderij (PV)
2020
+ 8.350,00

2021

2022

2023

2024

2025

-

-

-

-

-

APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas (PDA)
2020

2021

2022

2023

2024

2025

-

-

-

-

-

-

APB Havencentrum (HC)
2020

2021

2022

2023

2024

2025

-

-

-

-

-

-

APB Gouverneur Kinsbergen Centrum (GKC)
2020
+ 25.250,00

2021

2022

2023

2024

2025

-

-

-

-

-

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 8 oktober 2020.
De provincieraad van Antwerpen,
Gelet op de artikelen 149 en 236
aanpassingen van het meerjarenplan;

van

het

provinciedecreet,

aangaande

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;
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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 vzwstructuur bij de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020).
VOORZITTER.- Geen vragen?
De stemming kan starten.
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming.
35 leden hebben deelgenomen aan de stemming;
31 leden hebben ja gestemd;
4 leden hebben zich onthouden.
Goedgekeurd met 31 stemmen ja, bij 4 onthoudingen.
Nr. 4/3 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 oktober) worden de vermeerderingen en verminderingen van kredieten
gebundeld van het type ‘Aanpassing meerjarenplan (AMJP)’ in MercuriusBeleidsbepaling. 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 oktober) leidt
tot volgend financieel evenwicht:
BESCHIKBAAR BUDGETTAIR RESULTAAT
Jaar

Vorig krediet

Aanpassing
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2020

27.728.473,20

-5.067.814,60

22.660.658,60

2021

25.071.352,20

-5.558.401,60

19.512.950,60

2022

20.693.654,20

-5.600.800,60

15.092.853,60

2023

16.418.074,20

-5.694.425,00

10.723.649,20

2024

12.141.604,20

-5.694.425,00

6.447.179,20

2025

8.113.874,20

-5.694.425,00

2.419.449,20

AUTOFINANCIERINGSMARGE
Jaar

Vorig krediet

Aanpassing

2020

-121.875.843,30

-4.922.852,83

-126.798.696,13

2021

1.623.764,50

-481.515,00

1.142.249,50

2022

148.987,50

-34.061,00

114.926,50

2023

203.305,50

-88.624,40

114.681,10

2024

202.415,50

7.817,00

210.232,50

2025

451.155,50

5.000,00

456.155,50

Het evenwicht in het meerjarenplan blijft
autofinancieringsmarge blijft positief in 2025.

Huidig krediet

bewaard

Volgende rapporten worden bijgevoegd:
Strategische nota
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
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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 8 oktober 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;
Op voorstel van de deputatie,
BESLUIT:
Enig artikel:
De aanpassing aan het meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020 – maand
oktober) wordt vastgesteld.
VOORZITTER.- Geen vragen?
De stemming kan starten.
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming.
35 leden hebben deelgenomen aan de stemming;
31 leden hebben ja gestemd;
4 leden hebben zich onthouden.
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Goedgekeurd met 31 stemmen ja, bij 4 onthoudingen.
Nr. 4/4 van de agenda
Budget 2020. Verhoging van de nominatieve subsidie aan de kerkfabriek
O.L.V.-Kathedraal voor de klimatisatie en de brandverzekering en subsidie
Kathedraal Mechelen brandverzekering. Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
Jaarlijks wordt door de provincie Antwerpen een bijdrage geleverd aan de werking
van de kerkfabriek O.L.V.-Kathedraal voor de klimatisatie en de brandverzekering
en aan de Sint-Romboutskathedraal te Mechelen voor de brandverzekering door
middel van een op te vragen nominatieve subsidie.
In de budgetten 2020 van de dienst Architectuur en Vastgoed werd hiervoor
60.000,00 euro ingeschreven (MJP000267).
Door een late afhandeling van de subsidie aanvraag voor de klimatisatie van de
O.L.V Kathedraal voor de jaren 2017-2018 hebben we budget van 2020 moeten
aanspreken om deze kosten te voldoen. Tevens is de aanvraag binnen gekomen
voor de klimatisatie kosten van 2018-2019. Dit houdt in dat we dit jaar 2x deze
klimatisatiekosten dienen te voldoen.
De premie van de brandverzekering van de O.L.V Kathedraal is danig gestegen
sinds 2020. Door de brand van de Notre Dame in Parijs en de wereldwijd grotere
schades als gevolg van orkanen en bosbranden is de verzekerings- en
herverzekeringsmarkt zeer op zijn hoede, is een algemene verharding merkbaar en
daarbij gepaard een hogere premiezetting van toepassing.
Dit resulteert in een ontoereikend budget voor de uitbetaling van deze subsidies.
De dienst Architectuur en Vastgoed vraagt hierbij een verhoging van deze
nominatieve subsidie in 2020 tot 162.686 euro toe te kennen. (MJP000267)
De nodige budgetten werden hiervoor reeds voorzien binnen de Dienst Architectuur
en Vastgoed.
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 17 september 2020.
De provincieraad van Antwerpen,
Gelet op het provinciedecreet;
Overwegende dat het voorziene budget voor de nominatieve subsidie aan de
Kerkfabriek voor de O.L.V Kathedraal en de Sint-Romboutskathedraal ontoereikend
is;
Op voorstel van de deputatie,
BESLUIT:
Enig artikel:
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Goedgekeurd wordt een verhoging van de nominatieve subsidie aan de Kerfabriek
O.L.V Kathedraal en Sint-Romboutskathedraal (MJP000267).
VOORZITTER.- Geen vragen?
De stemming kan starten.
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming.
35 leden hebben deelgenomen aan de stemming;
35 leden hebben ja gestemd.
Goedgekeurd met 35 stemmen ja.
Nr. 4/5 van de agenda
Provinciale overheidsopdrachten. Antwerpen. Provinciaal instituut PIVA.
Theorievleugel. Vernieuwen raamgehelen en renovatie gevels. Ontwerp.
Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
In de meerjarenplanning werd krediet voorzien voor het renoveren van de ramen
en het plaatsen van zonnewering van de zuid-oostgevel van de theorieblok in het
provinciaal instituut PIVA te Antwerpen.
Aan uw raad wordt thans het ontwerp voor deze werken voorgelegd, opgemaakt
door het departement Logistiek, en omvattende bijzonder bestek, gedetailleerde
en samenvattende opmeting, kostenraming en plannen.
Het ontwerp voorziet zo veel mogelijk opengaande ramen en een vaste horizontale
zonnewering. Na het plaatsen van een proefraam werd een vaste horizontale
zonwering weerhouden als beste oplossing.
De kostenraming van deze werken bedraagt 625 055,59 EUR + 37 503,34 EUR
(6 % btw) = 662 558,92 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 in toepassing van art. 41, §1, 1° van de wet van
17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten vast te stellen.
Het ontwerp is digitaal beschikbaar.
De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 1 oktober 2020.
De provincieraad van Antwerpen,
Gelet op artikel 43.§2.11° van het provinciedecreet;
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Gelet op de inschrijving in het meerjarenplan van een krediet voor het renoveren
van de ramen en het plaatsen van zonnewering van de zuid-oostgevel van de
theorieblok in het provinciaal instituut PIVA te Antwerpen;
Op voorstel van de deputatie,
BESLUIT:
Enig artikel:
De provincieraad hecht goedkeuring aan het ontwerp voor het renoveren van de
ramen en het plaatsen van zonnewering bij de zuid-oostgevel van de theorieblok
bij het provinciaal instituut PIVA te Antwerpen, opgemaakt door het departement
Logistiek, en stelt als wijze van gunnen van deze werken de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking in toepassing van art.
41, §1, 1° van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten vast.
VOORZITTER.- Geen vragen?
De stemming kan starten.
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming.
34 leden hebben deelgenomen aan de stemming;
34 leden hebben ja gestemd.
Goedgekeurd met 34 stemmen ja.
Nr. 4/6 van de agenda
Provinciale overheidsopdrachten. Stabroek. Provinciaal instituut voor
technisch onderwijs. Bouwen van een machineloods met leslokalen (blok
M). Bouwwerken. Ontwerp. Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
In de meerjarenplanning werd krediet voorzien voor het bouwen van een
machineloods met leslokalen (M-blok) bij het provinciaal instituut voor technisch
onderwijs te Stabroek.
Aan uw raad wordt thans het ontwerp voor deze werken voorgelegd, opgemaakt
door cvba Stramien architectuur en ruimtelijke planning te Antwerpen, en
omvattende bijzonder bestek, samenvattende opmeting, kostenraming en plannen.
In zitting van 8 mei 2014 keurde deputatie het masterplan goed voor de site.
Voorliggend ontwerp maakt deel uit van de ontwikkelingen die in het masterplan
werden vooropgesteld.
Het masterplan houdt rekening met de beleidsbepalingen van de Provincie
Antwerpen, architectonische en landschappelijke kwaliteiten, het nieuwe GRUP
voor de haven en richtlijnen aangaande milieu en duurzaamheid. Het is een
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dynamisch instrument dat flexibel is en open staat voor nieuwe eisen en
ontwikkelingen.
Het nieuwe gebouw vervangt de recent afgebroken M-blok die verouderd was en
niet meer voldeed aan de hedendaagse eisen en noden van de school. De nieuwe
grotere M-loods zal dienst doen als machineloods, waarin onder andere het
onderhoud van landbouwvoertuigen zal onderwezen worden. Daarnaast worden er
ook vier klassen, een lockerruimte, een groot aantal overdekte stalplaatsen voor
landbouwvoertuigen en enkele ondersteunende lokalen voorzien. Deze nieuwbouw
geeft gestalte aan de in het masterplan vooropgestelde relatie tussen het
toekomstige groene centrale plein, de klassen en de loods en vormt een graduele
overgang van de schoolse activiteiten vooraan naar de landbouwactiviteiten
achteraan de site.
Met dit nieuwe gebouw neemt de Provincie Antwerpen deel aan de Green Deal
Circulair Bouwen, een programma om pioniersprojecten in het circulair bouwen
aan te moedigen en te ondersteunen. Concreet zal het gebouw zodanig worden
opgebouwd dat de opties open worden gehouden voor de volgende levensfase van
de gebruikte materialen en componenten, ook nadat deze geen deel meer
uitmaken van het huidige gebouw.
De kostenraming van deze werken bedraagt 2.592.068,77 EUR + 155.524,13 EUR
(6 % btw) = 2.747.592,90 EUR.
Daarnaast wordt met dit project ook ingezet op ‘light as a service’. Deze opdracht
is het voorwerp van een aparte gunningsprocedure en wordt geraamd om
68.900,00 EUR (incl. 6% btw).
Light as a service of het leasen van verlichting is een circulaire
verlichtingsoplossing waarbij niet betaald wordt voor de verlichtingstoestellen,
maar wel voor het licht zelf. Met andere woorden er wordt betaald voor het gebruik
en niet langer voor het bezit. De installatie is modulair opgebouwd zodat alle
componenten vervangbaar zijn. De installateur is verplicht om de armaturen te
onderhouden en up to date te houden. Zo wordt de technische levensduur
gemaximaliseerd met minimale afvalstroom.
De deputatie stelt voor om voornoemd ontwerp goed te keuren en als wijze van
gunnen van de werken de openbare procedure in toepassing van artikel 36 van de
wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten vast te stellen.
Het ontwerp is digitaal beschikbaar.
De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 1 oktober 2020.
De provincieraad van Antwerpen,
Gelet op artikel 43.§2.11° van het provinciedecreet;
Gelet op de inschrijving in het meerjarenplan van een krediet voor het bouwen van
een machineloods met leslokalen (M-blok) bij het provinciaal instituut voor
technisch onderwijs te Stabroek;
Op voorstel van de deputatie,
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BESLUIT:
Enig artikel:
De provincieraad hecht goedkeuring aan het ontwerp voor het bouwen van een
machineloods met leslokalen (M-blok) bij het provinciaal instituut voor technisch
onderwijs te Stabroek, opgemaakt door het cvba Stramien architectuur en
ruimtelijke planning te Antwerpen, en stelt als wijze van gunnen van deze werken
de openbare procedure in toepassing van artikel 36 van de wet van 17 juni 2016
inzake overheidsopdrachten vast.
VOORZITTER.- Geen vragen? Mijnheer Schoofs.
De heer SCHOOFS.- Gewoon even zeggen dat er een interessant facet in deze constructie
van de machineloods zit, namelijk dat men de energie wil ontwikkelen op basis van het
verbruik van het licht en niet de installatie, zal ik maar zeggen. Dat is een experiment. Zo
heeft men ook gezegd in de commissie en ik denk dat het zeer boeiend zou zijn om hier op
tijd een goede feedback van te krijgen, want dit is, denk ik, een belangrijke bijdrage, die
deze provincie kan leveren in de verduurzaming van de gebouwen.
VOORZITTER.- Goed, dank u wel. Gedeputeerde Lemmens.
De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Ja, dat klopt. Het is een pilootproject, waar dat wij
natuurlijk veel uit hopen te leren en ja, ik ben zeer benieuwd wat de resultaten zullen zijn,
maar ik ben het met u eens dat wij hier, ja, toekomstgericht misschien verder moeten op
inzetten.
VOORZITTER.- Goed, dank u wel.
De stemming kan starten.
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming.
36 leden hebben deelgenomen aan de stemming;
36 leden hebben ja gestemd.
Goedgekeurd met 36 stemmen ja.
Nr. 4/7 van de agenda
Vastgoed. Antwerpen. AP Hogeschool. Verkoop campus Ellermanstraat,
campus Lange Nieuwstraat en campus Meistraat aan AP Hogeschool.
Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
De provincie Antwerpen is eigenaar van 4 campussen van de AP Hogeschool, namelijk
campus Ellermanstraat, campus Kronenburgstraat, campus Lange Nieuwstraat en
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campus Meistraat. De provincie Antwerpen verwierf destijds de eigendommen als
inrichtende macht van de Plantijn Hogeschool. Door de fusie van Plantijn Hogeschool
en Artesis Hogeschool naar Artesis Plantijn Hogeschool (verder AP Hogeschool
genoemd) werden de betrokken eigendommen in vruchtgebruik gegeven aan de AP
Hogeschool voor een periode van 30 jaar vanaf 2013.
Momenteel zijn de provincie Antwerpen en de AP Hogeschool vragende partij om de
naakte eigendom van de onroerende goederen die de AP Hogeschool momenteel in
vruchtgebruik heeft van de provincie Antwerpen over te dragen aan de AP
Hogenschool zodat de AP Hogeschool volle eigenaar wordt. Dit sluit beter aan bij de
huidige realiteit van de AP Hogeschool als inrichtende macht voor de betrokken
campussen en komt tevens de duidelijkheid ten goede aangezien na verkoop alle
onderhouds- en investeringswerken als volle eigenaar ten laste zullen komen van de
AP Hogeschool terwijl de provincie Antwerpen hiervan momenteel nog een groot deel
ten laste neemt en er de facto geen “genot” meer van heeft.
Volgens huidige planning zal de AP Hogeschool de campus Kronenburg op het einde
van 2023 verlaten. Deze campus is dus niet mee begrepen in de verkoop. Hiervoor
wordt in overleg met de AP Hogeschool voorgesteld dat het huidige lopende
vruchtgebruik voor deze campus in onderling overleg en zonder vergoeding aan één
van de partijen beëindigd zal worden van zodra de AP Hogeschool de betrokken
campus verlaat, en uiterlijk op 30 juni 2024.
De waarde van de te verkopen onroerende goederen werd door een onafhankelijk
landmeter-expert geschat op 3.913.000 EUR voor de campus Ellermanstraat,
3.915.000 EUR voor de campus Lange Nieuwstraat en 5.407.000 EUR voor de campus
Meistraat. Deze waardes houden rekening met de vruchtgebruikovereenkomsten. Dit
zijn met andere woorden de waardes van de loutere naakte eigendom van deze
onroerende goederen. De volledige schattingen, waarin ook de geschatte waardes te
vinden zijn voor de onroerende goederen zonder rekening te houden met de
vruchtgebruikovereenkomsten, alsof het dus “volle eigendom” zou zijn, vindt u
digitaal bijgevoegd.
De schattingsbedragen worden bovendien nog verhoogd met een simulatie van de
vergoeding die de provincie nog zou innen van AP Hogeschool in het kader van de
zogenaamde AGION-subsidies, namelijk 4.635.000 EUR. Deze vergoeding is de facto
een doorstorting van een deel van de subsidies voor infrastructuurwerken die de AP
Hogeschool als inrichtende macht van het onderwijs van de Vlaamse overheid
ontvangt voor werken die de provincie Antwerpen destijds voor de fusie van Plantijn
Hogeschool met Artesis Hogeschool heeft uitgevoerd aan de betrokken infrastructuur.
Alles bijeen geteld wordt een afgerond totaalbedrag van 17.900.000 EUR voorgesteld
voor de verkoop van de naakte eigendom van de campussen Ellermanstraat, Lange
Nieuwstraat en Meistraat.
Bij de vestiging van het vruchtgebruik ten gunste van de AP Hogeschool voor de
campus Lange Nieuwstraat werd ook een “reglement van mede-eigendom”
opgemaakt om de privatieve en gemeenschappelijke delen (en verdeling hiervan in
10.000sten) toe te wijzen aan de betrokken partijen daar de campus Lange
Nieuwstraat van AP Hogeschool onlosmakelijk is verbonden met het gehele
“bouwblok” tussen de Lange Nieuwstraat, Parochiaanstraat en Sint-Jacobsmarkt waar
ook de “archieftoren” van de provincie Antwerpen met bijhorende kantoren en ingang
via de Parochiaanstraat gelegen is. Deze kan behouden blijven voor wat de
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eigendomsoverdracht betreft, maar momenteel bekijkt de provincie Antwerpen in
samenspraak met de AP Hogeschool of deze nog verder geoptimaliseerd kan worden
wat betreft bijvoorbeeld het privatief toewijzen van bepaalde gemeenschappelijk
delen zoals bepaalde buitenmuren e.d. Indien het wenselijk is om hieraan nog
aanpassingen te doen zal dat desgevallend nog het voorwerp uitmaken van een
afzonderlijk provincieraadsbesluit.
De bijlagen zijn digitaal beschikbaar.
De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 1 oktober 2020.
De provincieraad van Antwerpen,
Gelet op de notariële aktes van 28 april 2015 en 7 juni 2017 die een vruchtgebruik
toekennen aan de AP Hogeschool voor de respectievelijke campussen;
Gelet op de schattingsverslagen;
Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet;
Op voorstel van de deputatie;
BESLUIT:
Artikel 1:
Onder verklaring dat de transactie wordt aangegaan voor openbaar nut, wordt
machtiging verleend tot onderhandse verkoop aan de AP Hogeschool van de
naakte eigendom van de onroerende goederen van de campussen Ellermanstraat,
Lange Nieuwstraat en Meistraat, die momenteel in vruchtgebruik zijn bij de AP
Hogeschool, voor een bedrag van 17.900.000,00 EUR.
Artikel 2:
De transactie zoals vermeld in artikel 1 van dit besluit wordt gemachtigd op
voorwaarde dat het vruchtgebruik tussen de provincie Antwerpen en de AP
Hogeschool voor de campus Kronenburgstraat in onderling overleg beëindigd wordt,
zonder vergoeding voor één van de partijen, van zodra de AP Hogeschool de
betrokken campus verlaat, en uiterlijk op 30 juni 2024.
Artikel 3:
Beslist wordt aan de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie
ontslag van ambtshalve inschrijving te verlenen bij de overschrijving van de akte.
Artikel 4:
Voor zover als nodig wordt beslist het goed te desaffecteren uit het openbaar
domein.
VOORZITTER.- Geen vragen?
De stemming kan starten.
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming.
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34 leden hebben deelgenomen aan de stemming;
34 leden hebben ja gestemd.
Goedgekeurd met 34 stemmen ja.
Nr. 4/8 van de agenda
Vastgoed. Sint-Katelijne-Waver. Bemortelloop (A.6.13.2). Verlegging ter
hoogte van de Goorboslei en de Duffelstraat. Grondruil. Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
In 2019 hebben de heer en mevrouw Bailleur-Desbonnets de toelating gevraagd om
de op hun eigendom gelegen bedding van de Bemortelloop te mogen verleggen. Met
mail van 13 september 2019 werd de uitvoering van dit werk aanvaard door de
dienst Integraal Waterbeleid.
De verlegging moet nog notarieel bekrachtigd worden; de notariskosten zijn ten laste
van de aanvrager.
Aangezien de provincie Antwerpen meer grond afstaat dan ze verwerft (74 m²
tegenover 59 m²), moeten de heer en mevrouw Bailleur-Desbonnets hiervoor nog
een opleg betalen.
In het schattingsverslag van 17 april 2020 van landmeter-expert Jan Belmans wordt
de waarde van deze grond, die gelegen is in woongebied en in gebruik is als tuin,
geschat op 125,95 EUR/m², hetzij 1.889,25 EUR voor 15 m².
De bodemattesten zijn blanco.
De bijlagen zijn digitaal beschikbaar.
De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 17 september 2020.
De Provincieraad van Antwerpen,
Overwegende dat na de verlegging van waterloop A.6.13.2 (Bemortelloop) ter hoogte
van de Goorboslei en de Duffelstraat de verlaten bedding geruild dient te worden met
de nieuwe bedding;
Gelet op het voorgelegde opmetingsplan;
Gelet op het schattingsverslag;
Gelet op de bodemattesten;
Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet;
Op voorstel van de deputatie,
BESLUIT:
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Artikel 1:
Onder verklaring dat de transactie wordt aangegaan voor openbaar nut, met name
voor de verlegging van de Bemortelloop ter hoogte van de Goorboslei en de
Duffelstraat te Sint-Katelijne-Waver, wordt machtiging verleend tot de ruiling van
beddingen met de heer en mevrouw Bailleur-Desbonnets, kadastraal gekend als SintKatelijne-Waver, 1ste afdeling, sectie A, zonder nummer, 74 m² groot volgens
meting wat betreft het over te dragen gedeelte, en als Sint-Katelijne-Waver, 1ste
afdeling, sectie A, nummer 551e/deel, 59 m² groot volgens meting wat betreft het te
verwerven gedeelte, zoals aangeduid als loten 2 en 1 op het afbakeningsplan van
8 oktober 2019 met precadnummer 12035-10482 van landmeter-expert Jan
Belmans.
De heer en mevrouw Bailleur-Desbonnets dienen aan de provincie Antwerpen een
opleg te betalen ten bedrage van 1.889,25 EUR.
Artikel 2:
Beslist wordt aan de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie
ontslag van ambtshalve inschrijving te verlenen bij de overschrijving van de akte.
Artikel 3:
Voor zover als nodig wordt beslist lot 2 te desaffecteren uit het openbaar domein.
VOORZITTER.- Geen vragen?
De stemming kan starten.
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming.
34 leden hebben deelgenomen aan de stemming;
34 leden hebben ja gestemd.
Goedgekeurd met 34 stemmen ja.
Nr. 4/9 van de agenda
Aanstellen netwerkintegrator. Plaatsen van de opdracht. Keuze van de
wijze van gunnen en selectieleidraad. Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
Voor het opzetten en beheren van de volledige netwerk- en security infrastructuur wil
het departement ICT een integrator selecteren die de bestaande netwerkomgeving
kan ondersteunen en beheren. De lopende raamovereenkomst netwerkintegrator
werd op 10 december 2015 gegund aan de nv Dimension Data Belgium en loopt eind
2021 af.
De netwerkomgeving betreft zowel de lokale IP LAN netwerk infrastructuur
(switch/routers, wlan, e.d.) in de verschillende locaties, en de centrale netwerk en
netwerk security infrastructuur (core switching, firewalls, vpn concentrators,
proxyservers, e.d.) in de verschillende datacenters.
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De dienstverlening in scope van deze opdracht bestaat uit de elementen hieronder
toegelicht. Het aanbod moet voldoende modulair worden opgebouwd en dient de
nodige flexibiliteit te hebben om bepaalde componenten af te nemen als ‘managed
service’, terwijl andere enkel technische assistentie of support services vereisen.
1. Leveren van support diensten bij incidenten en problemen op de omgeving,
zowel ter plaatse op de verschillende locaties van de Provincie Antwerpen, als
vanop afstand.
2. Correctief en preventief onderhoud (incl. onderhoud van de fabrikant) leveren
op core infrastructuurcomponenten van de netwerk- en netwerk security
omgeving (DC). Deze dienst wordt aanzien als een volledige managed service
(Provincie Antwerpen behoudt wel het recht om binnen het afgesproken kader
zelf configuraties te kunnen uitvoeren) en bevat naast support services ook
proactieve monitoring van kritische componenten, configuratie- en patching,
capacity management en service management. Op aanvraag kan deze dienst
ook optioneel afgenomen worden voor andere locaties van Provincie
Antwerpen.
3. Regulier leveren van technisch advies en design voor de verbetering en
vernieuwing van de netwerk en netwerksecurity omgeving op basis van
technische marktevoluties en gangbare praktijken in de markt. Om de
effectiviteit van onze service organisatie te verhogen dient de opdrachtgever
een beroep te kunnen doen op een ‘service integratie specialist’. Dit profiel
heeft als doel om de interne en externe processen te stroomlijnen en vanuit
architecturaal oogpunt ten alle tijden een volledig beeld te hebben over de
verschillende componenten van de service heen – in casu alle componenten in
scope, maar ook diegene waar er een raakvlak mee is (WAN, storage,
compute, …).
4. Uitwerken van een strategie en stappenplan om te evolueren naar SD-WAN.
5. Uitvoeren van reguliere standaard wijzigingen op de omgeving, op aanvraag
van DICT.
6. Uitvoeren van monitoring op toegewezen componenten van de te beheren
omgeving. Daarbij opzet en uitvoeren monitoring van bijkomende services
en/of componenten om end to end services te garanderen en een volledige
service integratie op te kunnen nemen.
7. Uitvoeren van opdrachten in regie met betrekking tot de scope van de
omgeving.
8. Reguliere rapportering en overleg met als doel de kwaliteit van de diensten op
te volgen en de samenwerking aan te sturen.
9. Leveren van design en advies, installatie en configuratie activiteiten bij
vernieuwing (lifecycle management) of uitbreiding van de netwerk en netwerk
security omgeving van de Provincie Antwerpen.
10. Aankoop en levering van netwerk en netwerksecurity infrastructuur en
diensten (op afzonderlijke bestelling).
De opdrachtgever ziet de opdrachtnemer als een partner waarbij de opdrachtgever de
regie voert en de opdrachtnemer signaleert, adviseert, de service integratie op zich
neemt, en ten alle tijden een architecturaal overzicht heeft over alle componenten in
scope, maar ook over de interfacing naar randcomponenten niet in scope van deze
opdracht, vb. WAN. De opdrachtgever verwacht van de opdrachtnemer een actieve
samenwerking met andere partijen en doortastend ownership om incidenten te
voorkomen en snel en efficiënt op te lossen wanneer ze zich toch voordoen.
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Het departement ICT stelt voor deze opdracht te plaatsen via de
mededingingsprocedure met onderhandeling, gelet op artikel 38 § 1 1° c van de wet
van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten. De opdracht kan niet worden gegund
zonder voorafgaande onderhandelingen wegens specifieke omstandigheden die
verband houden met de aard, de complexiteit of de juridische en financiële
voorwaarden of wegens de daaraan verbonden risico's.
Motivering: de technische basisvereisten kunnen weliswaar opgenomen worden in het
bestek, maar de concrete uitwerking van de dienstverlening met service integratie, de
gebruikte technologieën en de SLA’s kunnen enkel in overleg met de inschrijvers op
ondubbelzinnige en vergelijkbare wijze uitgewerkt worden.
Omdat continuïteit van de dienstverlening uiterst belangrijk is wordt er gekozen voor
een voldoende lange looptijd van de opdracht: een initiële vaste looptijd van 4 jaar
om de opdrachtnemer de kans te geven om zijn opstartinspanningen af te schrijven
en 3 mogelijke verlengingen van telkens 1 jaar om de provincie toch de nodige
continuïteit en flexibiliteit te waarborgen. De maximale looptijd van de opdracht
bedraagt dus 7 jaar.
De aanbestedende overheid selecteert maximum 5 kandidaten op basis van de
selectiecriteria die zijn opgenomen in de selectieleidraad. Indien er meer dan 5
kandidaten zijn zal er een rangschikking gemaakt worden op basis van de opgegeven
referenties. Hierbij worden de beschrijving van de geleverde dienstverlening en de
synopsis van de technische oplossing beoordeeld naar volledigheid t.o.v. de
vooropgestelde scope van de opdracht. Voor recurrente diensten wordt tevens de
lopende duurtijd geëvalueerd (hoe langer, hoe beter).
De geselecteerde kandidaten zullen uitgenodigd worden om een offerte in te dienen
op basis van het bestek dat momenteel nog in opmaak is. Dit bestek zal aan de
provincieraad ter goedkeuring worden voorgelegd.
De opdracht wordt geraamd op 8.600.000 EUR incl. btw voor de rechtspersoon
provincie Antwerpen.
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 1 oktober 2020.
De provincieraad van Antwerpen,
Gelet op artikel 38 § 1 1° c van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten
voor werken, leveringen en diensten van 17 juni 2016;
Overwegende dat voor het beheer, onderhoud en ondersteuning van de
netwerkomgeving van de Provincie Antwerpen een nieuwe overheidsopdracht in de
markt moet worden geplaatst;
Op voorstel van de deputatie,
BESLUIT:
Enig artikel:
De provincieraad keurt het plaatsen van een overheidsopdracht voor een integrator
voor het beheer, onderhoud en ondersteuning van de netwerkomgeving van de
Provincie Antwerpen met een kostenraming van 8.600.000 EUR incl. btw. De
provincieraad keurt de selectieleidraad goed.
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Bijlagen digitaal beschikbaar:
- Selectieleidraad
VOORZITTER.- Geen vragen?
De stemming kan starten.
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming.
34 leden hebben deelgenomen aan de stemming;
34. leden hebben ja gestemd.
Goedgekeurd met 34 stemmen ja.
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6. Interpellaties
Nr. 6/1 van de agenda
Interpellatie in verband met de pluimveeteelt in de provincie Antwerpen:
het kan anders! ingediend door Ilse Van Dienderen (Groen).
Interpellatie
De pluimveeteelt in de provincie Antwerpen: het kan anders!
1. De pluimveesector in Vlaanderen en in de provincie
In Vlaanderen treffen we 34,2 miljoen stuks pluimvee aan in 2017 (LARA, 2018).
Daarvan 22mio vleeskippen; 11mio legkippen.
De laatste jaren is de schaalvergroting in de sector heel opvallend: de omvang van
een pluimveehouderij is sinds 2007 zo’n 70% toegenomen, zowel in de leghennenals vleeskippensector. De gemiddelde grootte van een braadkippenbedrijf bedroeg
in 2007 een 28.000 stuks; in 2017 is dat gestegen naar 50.000 kippen per bedrijf.
Het aantal bedrijven neemt af (zie figuur).

De zelfvoorzieningsgraad voor pluimvee bedraagt voor Vlaanderen 192% (LARA,
2018). Over de laatste tien jaar is de zelfvoorzieningsgraad met 72% toegenomen,
voornamelijk door een toename in productie (43%). Hierdoor is ook de uitvoer van
levende dieren en vlees toegenomen met respectievelijk 116% en 46%.
Pluimveevleesproductie in België is dus sterk exportgericht.
Nog opvallender zijn volgende getallen uit datzelfde LARA:
Voor België is de handelsbalans van vers vlees van kippen in mio EUR:
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invoer

uitvoer

saldo

273,8

783,5

509,7

Opnieuw een enorm saldo.
En wat voor de provincie Antwerpen?
In 2014 zijn er in onze provincie 9.076.934 stuks pluimvee. Hiervan 5.645.242
vleeskippen en 3.360.997 leghennen en poeljen.
In onderstaande kaart (LARA 2018) is de ruimtelijke spreiding in Vlaanderen en in
de provincie weergegeven.

2. Milieuoverlast?
Vorige week verscheen er een artikelen reeks in Apache over pluimveestallen. De
focus van een artikel lag op de gemeenten Wuustwezel en Hoogstraten. Voor
Wuustwezel: van een half miljoen kippen in 2008 naar 1,9mio in 2019. De
gemeente kreunt onder de overlast: vooral geurhinder is een probleem. De lokale
schepen van leefmilieu stelt dat het maatschappelijk draagvlak overschreden is.
Sinds 2019 adviseert de gemeente negatief over vergunningsaanvragen van
pluimveestallen.
Samen met Hoogstraten liet de gemeente een onderzoek voeren door VITO (mei
2020).
Alvast deze twee bevindingen uit de studie:
• De deposities van reactief stikstof zijn heel hoog binnen de betrokken
gemeenten en overschrijden quasi overal de draagkracht van de natuur. Dit
is zowel gelinkt aan lokale emissies (stallen, mestverwerking, wegverkeer)
als aan emissies buiten de gemeenten.
• Er is een aanzienlijke negatieve bijdrage door geurhinder in grote delen van
de betrokken gemeenten. Dit is gelinkt aan de emissies in de landbouw
(stallen).
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Minister Demir is zich schijnbaar bewust van de problematiek. In een artikel
opnieuw in Apache (16/10/2020) lezen we: “Demir roept andere overheden, zoals
deputaties die over het gros van de omgevingsvergunningen voor veestallen
beslissen, op om hetzelfde te doen. “Door vandaag vergunningen af te leveren
waarvan we nu al weten dat ze niet conform zijn met de milieudoelen die we
moeten en willen halen, wordt zowel de overheid, die nadien dure uitkoopsommen
op tafel zal moeten leggen, als de investerende landbouwer zelf getroffen.””
3.

Groen wil het anders: een andere pluimveehouderij met aandacht voor
dierenwelzijn
Groen is voorstander van een reconversie van de pluimveehouderij naar meer
dierenwelzijn en een productie die gericht is op kwaliteit i.p.v. kwantiteit.
Een afbouw van de pluimveestapel via quota
Gezien de milieuhinder die o.m. dit bedrijf veroorzaakt en gezien de huidige
overproductie, kan men zich toch de vraag stellen of we niet aan een
veestapelreductie op Vlaams niveau moeten denken. Een soort van quotasysteem?
Meer dierenwelzijn door lagere stalbezettingen
Het is duidelijk dat de bezettingscijfers absurd en nog veel te ruim zijn. Voor
biologische pluimveehouderij zijn andere normen van toepassing. Ipv de 42kg/m2
geldt daar een maximum van 21kg/m2 of maximaal 10 kippen/m2.
Deze normen voor bio zouden de norm moeten worden voor alle
braadkippenhouderijen.
Focus op kwaliteit: minder maar beter
Op 6 weken zijn kippen vetgemest. Dat is bijzonder snel. Uiteraard heeft dit
gevolgen voor de kwaliteit van het vlees.
De consument houdt van zacht vlees (lees: veel water) met weinig smaak (lang
leve de kippenkruiden).
In Wallonië worden verschillende labels op de markt gezet, volgens de regels van
de “filières walonnes de qualité différenciée”, d.w.z. dat de lastenboeken door de
overheid erkend en gesteund worden. Hierbij worden ‘minimum’ slachttermijnen
gehanteerd afhankelijk van het label: variërend van 64 tot 105 dagen, naargelang
het label. Merkelijk langer dus dan de gangbare vetmestperiode in Vlaanderen van
6 weken (dat ook voor dit bedrijf geldt).
In Nederland geldt een ‘sterrensysteem’, gaande van 1 tot 3 sterren naargelang de
diervriendelijkheid van de kweekmethoden. Een bekend label als het Franse label
rouge krijgt 3 sterren.
Vele bedrijven sluiten contracten met winkeldistributeurs waarin normen
opgenomen worden, niet alleen over de kwaliteit van het eindproduct, ook over de
kwaliteitseisen van de huisvesting van de dieren. Deze winkelketens zouden veel
strengere normen kunnen opleggen (zolang de overheid het niet doet).
Ook Vlaanderen moet dringend werk maken van een kweeksysteem gericht op
kwaliteit i.p.v. veel en snel afgeleverd vlees. Aansluiten bij de Waalse labels of
eigen labels uitwerken, lijkt zinvol.
4.

Een voorbeelddossier: Jekrifil, Houtvenne, Hulshout
Omschrijving bedrijf
Historisch kippenbedrijf, inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf bestaande uit 3
stallen, met een vergunning voor het houden van 80.000 kippen (braadkippen)
Vergunning uit 2007: 42.500 kippen over twee stallen verspreid
Vergunning uit 2011: 80.000 kippen
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Beide afgeleverd door deputatie Antwerpen
Ligging:

In agrarisch gebied, vlakbij verblijfsrecreatiegebiedje.
Omwonenden klagen over geur- en geluidsoverlast.
Uit bovenstaande kaart valt af te leiden dat het bedrijf in een typisch Vlaams
verkavelingslandschap is gelegen: bebouwing, natuur- en recreatiegebieden,
agrarisch gebied, het is een patchwork van bestemmingen op elkaar.
Milieu-inspectie houdt het bedrijf al jaren in de gaten.
Ze heeft een geluidshinderonderzoek opgestart en op dit moment loopt een
geurhinderonderzoek.
De klachten werden in die mate door de milieu-inspectie als gegrond gezien dat in
2019 een verzoek kwam van milieu-inspectie om de vergunningsvoorwaarden bij te
stellen.
De deputatie heeft de gevraagde bijstellingen grotendeels verworpen.
De geluidsoverlast is inmiddels afgenomen, de geuroverlast blijft.
Eigenlijk wordt vastgesteld dat die 80.000 vergunde kippen een maat te veel is.
Ik stelde een schriftelijke vraag over wat de oppervlakte van de stallen dient te zijn
voor een vergunning van 80.000 kippen. Het antwoord stelt dat bij een
bezettingsgraad van 42 kg/m² de oppervlakte ca. 4.620 m² dient te zijn.
Het bedrijf Jekrifil heeft een totale vergunde staloppervlakte van 3.565,28 m2;
meer dan 1000 m2 te klein dus voor het aantal vergunde dieren.
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Ook milieu-inspectie is van oordeel dat de vergunning te ruim is a rato van het
aantal m2 stal. Om die reden vraagt milieu-inspectie een bijstelling van de
voorwaarden. Ze bouwt volgende redenering op:
“Momenteel is het bedrijf vergund voor het volgende aantal dieren:
- Stal 1: 29.000 braadkippen
- Stal 2: 20.500 braadkippen
- Stal 3: 30.500 braadkippen
Op basis van de stedenbouwkundige vergunningen blijken volgende oppervlaktes
per stal:
- Stal 1: 1.258,28 m²
- Stal 2: 912 m²
- Stal 3: 1.395 m²
Het gewicht van braadkippen van 5 weken oud bedraagt zo’n 2 kg (er wordt
gerekend met het gewicht op 5 weken omdat op 5 weken tijd tussentijds reeds een
aantal dieren wordt opgehaald). Wanneer gerekend wordt met een uitval van 2%
betekent dit na 5 weken een dierbezetting van:
- Stal 1: 45,2 kg/m² na 5 weken indien 29.000 dieren worden opgezet (= 29.000
braadkippen x 98% overlevenden x 2 kg/braadkip ÷ 1.258,28 m²)
- Stal 2: 44,1 kg/m² na 5 weken indien 20.500 dieren worden opgezet (= 20.500
braadkippen x 98% overlevenden x 2 kg/braadkip ÷ 912 m²)
- Stal 3: 42,9 kg/m² indien 30.500 dieren worden opgezet (= 30.500 braadkippen
x 98% overlevenden x 2 kg/braadkip ÷ 1.395 m²)
Dit betekent dat het bedrijf bij het respecteren van het dierenaantal uit de huidige
vergunning alsnog de toegelaten maximale dierbezetting volgens het Koninklijk
besluit van 13 juni 2010 tot vaststelling van de minimumvoorschriften voor de
bescherming van vleeskuikens en het Ministerieel Besluit Ammoniakemissiearme
stalsystemen overschrijdt.”
Dat lijkt zeer duidelijk: de vergunning is te ruim voor de oppervlakte aan stallen.
Toch stelt de deputatie de voorwaarden NIET bij. (besluit van de deputatie van 5
maart 2020) (Referentie OMV-loket: 2019131694)
Vragen aan de deputatie:
- Zijn er nog gemeenten gekend, buiten Wuustwezel, die een ‘kippenstop’
hebben afgekondigd?
- Hoeveel vergunningsaanvragen voor pluimveestallen heeft de deputatie
binnengekregen deze legislatuur – in 2019? In 2020?
- Hoeveel extra kippen werden hiermee vergund in de provincie?
- Voor hoeveel dossiers hiervan gaf de gemeente negatief advies?
- Voor hoeveel dossiers leverde de deputatie een vergunning af, ondanks het
negatieve advies van de gemeente?
- Heeft de deputatie de oproep van de minister om enkel emissie-arme stallen
te vergunnen ook ontvangen?
- Is de deputatie ook van mening dat op basis van simpele rekenkunde, het
aantal vergunde dieren van 80.000 stuks voor het bedrijf Jekrifil niet in
overeenstemming is met de huidige milieu- en welzijnsnormen? Wat waren
de redenen waarom de deputatie niet is ingegaan op de vraag van milieuinspectie om de voorwaarden van de vergunning op dit vlak aan te passen?
Is de deputatie bereid haar mening te herzien, gezien ook de oproep van de
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minister en de blijvende klachten van geurhinder, te wijten aan het teveel
aan dieren?
VOORZITTER.- Wij hebben het gisteren op het Vast Bureau ook wel kort eventjes over
deze interpellatie gehad. Er zijn een aantal vragen die wij niet kunnen beantwoorden, maar
dat zal gedeputeerde Lemmens seffens nog verder toelichten. Maar ik geef toch graag het
woord om de interpellatie te houden. Mevrouw Van Dienderen.
Mevrouw VAN DIENDEREN.- Goedemiddag collega’s. Even uw aandacht voor deze
thematiek. Toch ook heel actueel. Onderzoeksjournalisten van Apache hebben vorige week
nog een dossier hierrond uitgebracht, rond de pluimveeteelt. En deze interpellatie pikt
daar een beetje op in.
Ik geef ook nog wat algemene gegevens op basis van literatuurstudie, laat ik het zo zeggen.
Dus de evolutie van pluimvee in Vlaanderen en Antwerpen, daarover gaat mijn interpellatie
en wat de impact daarvan is op het vergunningenbeleid, dat in deze provincie gevoerd
wordt. Dus om even te schetsen: er zijn veel kippen in ons Vlaanderenland, 34 miljoen.
Daarvan zitten er 9 miljoen in de provincie Antwerpen, verspreid over de vleesteelt, dan
wel de eierteelt en u ziet de getallen hier, een 5,6 miljoen vleeskippen en 3,3 miljoen
legkippen. Wat belangrijk is ook om mee te geven, dat is dat daarmee de
zelfvoorzienendheid van Vlaanderen voor wat eieren en kippenvlees betreft, ruim
voldoende is en zelfs in die mate dat het bijna dubbel zoveel is, als wij zelf nodig hebben
hier in Vlaanderen, dus wij zitten aan 192% van de zelfvoorzieningsgraad. Ik wil daarmee
zeggen: er zijn veel kippen in Vlaanderen en misschien zijn er ook wel te veel kippen in
Vlaanderen.
Wat zie je binnen de sector? Binnen de sector zie je een schaalvergroting plaatsvinden.
Dit is ook een tabelletje of een grafiek uit het LARA en daaruit kan je zien dat dus het
aantal bedrijven afneemt, maar de grootte van de bedrijven toeneemt. Dus nu is er een
gemiddeld aantal van 50.000 kippen per bedrijf. Er zijn uitschieters en onder andere in
onze provincie in de Noorderkempen en richting de Zuiderkempen ook wel wat, zien we veel
pluimveeteeltbedrijven en dan spreken wij wel over bedrijven, die zelfs tot de 160.000
kippen en meer per bedrijf huisvesten. Dus die schaalvergroting is ontegensprekelijk ook in
onze provincie een fenomeen.
Wat zijn daar een beetje de problemen mee? Dat geeft toch wel wat geluid- en
geuroverlast, dus daar is wel wat milieuoverlast van te verwachten, niet voor niets zijn die
bedrijven ook ingedeeld in de vergunningsplichtige indelingslijst van het VLAREM en dus de
klasse-I-bedrijven worden dan ook door deze deputatie vergund. In die mate dat
gemeenten zelf initiatief beginnen nemen om toch wat strenger te zijn in het toestaan van
die bedrijven op hun grondgebied. En het interessante was dat de gemeenten Wuustwezel
en Hoogstraten VITO een studie hebben laten uitvoeren over de milieuoverlast van die
bedrijven in hun gemeente. En twee belangrijke bevindingen ook, blijken uit die studie. Vele
deposities van stikstof, dus door ammoniak en dergelijke worden, stikstof komt dan neer
op de grond en draagt bij eigenlijk tot een eutrofiëring van onze ecosystemen, dus dat is
niet zo goede zaak voor de natuur en het tweede probleem is ook de geurhinder en dat was
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eigenlijk de grootste aanleiding bij een gemeente als Wuustwezel om dit onderzoek te
laten doen, omdat zij toch heel veel klachten kregen van hun bewoners over de
geuroverlast van de kippenbedrijven in hun gemeente. In de gemeente Wuustwezel zit nu
bijvoorbeeld van die 9 miljoen in onze provincie, zit daar 1,9 miljoen kippen in die gemeente
en ook over de laatste 15 jaar is dat gestegen van een half miljoen naar die 1,9 miljoen, dus
die concentratie in Wuustwezel is effectief wel groot. Om die reden vaardigt dus de
gemeente Wuustwezel een kippenstop uit. Hoe moeten wij dat begrijpen? Dat is dat de
gemeente Wuustwezel een negatief advies geeft, als er een milieuaanvraag wordt
ingediend of een omgevingsvergunningsaanvraag wordt ingediend voor de uitbreiding van
kippenbedrijven of de vergroting van die kippenbedrijven. Ook de minister vindt de
problematiek toch wel ernstig, minister Demir zegt toch ook om zorgzaam om te gaan met
de vergunningverlening, omdat zij ook zegt van: ja, door vandaag vergunningen af te
leveren, waar dat wij nu al van weten dat ze niet conform zijn met de milieudoelen, daar
moeten wij toch heel terughoudend in zijn. Eigenlijk zou het zover kunnen komen, dat de
Vlaamse overheid dan tot een soort van afbouw of uitkoop zal moeten overgaan om
bepaalde milieu- en natuurdoelen te kunnen halen. Dat dus vandaar roept zij toch op tot
enige terughoudendheid of zorgzaamheid in het vergunning verlenen. En zij roept expliciet
ook de deputaties op om dat te doen, omdat de deputatie in eerste aanleg voor die klasse-I
vergunningen bevoegd zijn.
Als Groen vinden wij dus ook dat het eigenlijk wel anders moet met onze pluimveeteelt in
Vlaanderen, vooral die zelfvoorzieningsgraad, die is ons inziens niet nodig. Veevoeder
wordt aangeleverd van het buitenland, daarmee kweken wij onze kippen vet en exporteren
wij dan veel van het kippenvlees en zoals de boutade gaat, is dat: de stront blijft hier in
Vlaanderen plakken, dus dat is een reële milieuproblematiek, de overbemesting ook van
dierlijke mest, dus opnieuw meer inzetten op kwaliteit dan op kwantiteit en daar zijn een
aantal labels voor te vinden, bijvoorbeeld voor biokippen zijn ook de normen van huisvesting
veel strenger en kunnen er nog altijd 32 kippen per vierkante meter zitten, maar terwijl
dat dat in de reguliere teelt afgetopt wordt op 42 kippen per vierkante meter, wat immens
veel is, dat kunt u zich wel voorstellen. Dus voor ons moet het anders en dat brengt mij dan
tot mijn vragen.
Ik heb ook feedback gehad over dat bureau en ik heb begrepen dat ik over twee vragen
antwoorden ga krijgen en dat zijn dan die twee eerste vragen. Zijn er in onze provincie nog
gemeenten gekend, buiten Wuustwezel, die zo’n kippenstop hebben aangekondigd? En dan
vroeg ik mij ook af of dat effectief ook niet alleen via de pers die oproep van de minister
tot bij de deputaties is gegaan van: ja, wees toch zorgzaam in het toekennen van
vergunningen en welke richtlijnen heeft dan de minister de deputaties meegegeven in haar
vergunningverlening?
Mijn interpellatie was ingediend met nog een set aanvullende vragen. Ik heb begrepen dat
ik die opnieuw zal mogen indienen in de vorm van een schriftelijke vraag, wat ik natuurlijk
zeer graag zal doen. U kent mij, steeds bereid om nog wat extra te typen en in te dienen,
dus dat komt in orde en voor de volgende raad zal ik mij dan ook weiden over die laatste
vraag, die inzoomt op een kippenbedrijf in Hulshout, waar naar mijn lezing van die
vergunning een veel te hoog aantal kippen vergund is voor wat dat bedrijf aan beschikbare
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staloppervlakte heeft, maar wij maken er een sequel van, dus ik kondig u bij deze al aan,
dat volgende provincieraad u mij hier terug kan horen via een mondelinge vraag dan, om die
vraag te stellen. Ik had het gewaardeerd gehad, moest ik maandag geïnformeerd geweest
zijn over het feit dat deze vraag niet bij de interpellatie had gevoegd kunnen worden en
dan had ik nog een mondelinge vraag kunnen indienen en dan ook een debat over hetzelfde
onderwerp gezamenlijk gevoerd kunnen hebben. Maar ik begrijp dat dat niet is gebeurd,
dus je ziet mij hier volgende maand opnieuw. Ik dank u alvast.
De VOORZITTER.- Goed, de reden waarom dat u maandag geen antwoord heeft gekregen,
is dat eigenlijk de provincieraad bepaalt over de vragen en wij hebben enkel gisteren met
het Vast Bureau vastgesteld dat dat dingen waren, die u vroeg aan de deputatie, die niet
konden en daarom heeft u dat maandag niet gehoord en wij hebben dat gisteren nog aan uw
fractieleider en die heeft dat nu ook gedaan, u te verwittigen van deze vragen, dat die niet
konden. Maar goed, er is genoeg gekakeld, gedeputeerde, het is aan u.
De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Mijnheer de voorzitter, gouverneur, geachte collega’s.
Mevrouw Van Dienderen, over één ding zijn wij het eens: er lopen hier heel veel kiekens
rond. Dat is in elk geval een feit, waar dat wij al akkoord over zijn. Uw opmerking rond die
mondelinge vraag, in feite weet u dat, hè, mevrouw Van Dienderen, u weet dat heel goed,
hè. Want u heeft een klacht neergelegd bij Binnenlands Bestuur en daar heeft u een
duidelijk antwoord gekregen en dat antwoord zegt dat u enkel bij mondelinge vraag over
een vergunningsdossier iets kan vragen. Dat is u medegedeeld, ik heb het schrijven hier bij
van het Agentschap Binnenlands Bestuur, dus u moet hier nu niet komen doen precies of u
wist het niet, hè. Dat is heel duidelijk vermeld geworden. En natuurlijk: waarom is dat?
Omdat het niet mag gaan over een specifieke vergunningsaanvraag. Dat is toch nogal
duidelijk. Dit zou een schending inhouden, mevrouw Van Dienderen, collega’s, van de
exclusieve beslissingsbevoegdheid van de deputatie. Dat is een bevoegdheid, die echt
toegewezen is aan de deputatie en dan moet u niet, en u weet dat maar al te goed, niet
over individuele dossiers hier tussenkomen. Daar kan geen debat over zijn. Laat dat
duidelijk zijn. Dat is u ook gemeld geworden.
Collega Caluwé zal seffens ook nog kort iets zeggen over het initiatief dat wij genomen
hebben, ook naar aanleiding wat in Wuustwezel gebeurd is, omdat men daar inderdaad zegt
van: wij hebben hier al genoeg kippenstallen, al genoeg stallen. Goed, er is initiatief
genomen onder de leiding van collega Caluwé om in de grensgemeenten van onze provincie
eens te bekijken hoe wij toekomstgericht kunnen omgaan met deze problematiek en dat
het een problematiek is, dat ben ik met u eens, en wij moeten daar mee omgaan.
U peilt ook naar het feit van: kijk, hoe gaat de deputatie nu om met wat minister Demir
heeft gezegd? Wat inderdaad blijkt uit de adviesverlening van Vlaanderen, meer bepaald
uit AGOP-M. Ja, dat is duidelijk, dat wil zeggen de niet-AEA-stallen mogen maximaal nog
10 jaar vergund worden. Dat is wat men zegt, maar wij moeten eerlijk daarbij zeggen dat
de regering zelf daar nog geen standpunt in heeft genomen. Dus wij moeten werken met
een aantal richtlijnen en één van die richtlijnen is wat AGOP-M zegt en ik herhaal het nog,
volgens hen niet-AEA-stallen mogen maximaal nog 10 jaar vergund worden, tot 2030. Nu,
dat is een ingewikkelde problematiek, waar wij mee moeten omgaan en in de deputatie
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momenteel trachten wij dan ook, zaak per zaak, te bekijken en proberen wij daar op een
goede manier mee om te gaan. Maar natuurlijk het zou ook duidelijker zijn dat wij vanuit
Vlaanderen nog meer duidelijke richtlijnen zouden krijgen en daarom is er binnen de VVP
een werkgroep aangesteld geworden om deze problematiek te bespreken en een poging te
doen om een gedragen standpunt naar de minister toe te geven. Dit is geen evidente
oefening, want u weet ook: het evenwicht tussen landbouw en natuur is een evenwicht, dat
wij goed moeten bewaren. Enerzijds zorgt de landbouw voor onze voedselvoorziening,
anderzijds zorgt de natuur voor de grondslagen van onze samenleving en een moderne
landbouw afstemmen met het natuurbeleid is dan ook cruciaal. Ik denk dat we het daarover
eens zijn.
De werkgroep binnen de VVP bestaat uit leden van de A-commissie Ruimtelijke Planning en
Vergunning en de A-commissie Milieu en de commissie Landbouw aangevuld met de
gedeputeerden. Wij gaan daar een aantal hoofdlijnen bespreken, een overgangsregeling, de
socio-economische implicaties en een aantal parameters, economische levensduur van een
stal, investeringen in ammoniakreductie, wat ook wel een rol speelt en wij moeten ook met
mensen kunnen rekening houden, dat is namelijk met de pensioenleeftijd, met starters, met
overnamejaar en dergelijke meer. Ik zeg u dat maar, mevrouw Van Dienderen, opdat u zou
weten dat dit inderdaad een zeer ingewikkelde problematiek is, waar wij toch op een goede
manier mee willen omgaan en dat gaan wij ook doen en wij zullen dan ook goed vanuit onze
provincie aan het debat mee vormgeven. U zegt mij nu al natuurlijk dat u een mondelinge
vraag gaat stellen over Jekrifil. Goed, als u dat doet, zal ik daarop antwoorden, maar
eerlijk gezegd, ik doe dat liever niet. Waarom? Omdat ik vind dat vergunningen en het is
ook wettelijk zo bepaald natuurlijk, behoren tot de strikte autonomie van onze deputatie.
En ik denk met de privacy en dergelijke meer, ik zou het ook niet fijn vinden, dat hier elk
dossier open en bloot in deze provincieraad wordt behandeld, dus ik vraag u toch om daar
nog eens goed over na te denken. Ik dank u, maar ik kan het u niet beletten natuurlijk en ik
zal dat ook niet doen. Dank u.
De VOORZITTER.- Goed, dank u wel. Gedeputeerde Caluwé.
De heer CALUWE, gedeputeerde.- Ja, nog kort, aanvullend een aantal elementen. Ik denk
dat ook dat een aantal dingen die mevrouw Van Dienderen gezegd heeft, dat die eigenlijk in
wezen vragen zijn die in Vlaanderen als dusdanig moeten worden bediscussieerd, maar waar
het gaat over de vraag van de signalen die gegeven worden vanuit een aantal gemeenten uit
vooral de Noorderkempen, Wuustwezel is er één, maar dat komt van verschillende
gemeenten eigenlijk, van de overgrote meerderheid van de gemeenten die behoren tot die
armere zandgronden, daar komt het eigenlijk op neer en waar zich daar historisch, waar nu
sterk groeiend een groot aantal pluimveebedrijven vestigen, maar waar historisch altijd al
wel een vrij grote intensieve veeteelt aanwezig was.
En er zijn twee initiatieven, één, zijn wij al een tijd bezig met een project, agrarisch
hergebruik, dat ook door Vlaanderen wordt ondersteund, om te kijken, want eigenlijk is
heel de discussie eerst ontstaan vanuit een ruimtelijke ordeningsproblematiek, de
vaststelling dat er nieuwe bedrijven ontstonden in open ruimte, terwijl dat er oude
landbouwbedrijven leeg kwamen te staan en hoe wij, of het niet beter is om die oude
landbouwbedrijven, dat er daar de nieuwe investeringen gebeuren en wat de belemmeringen
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zijn in de gans het proces, waardoor dat dat niet gebeurt en nieuwe greenfields worden
aangesproken, terwijl oude landbouwbedrijven leeg komen en richting andere activiteiten
gaan, zonevreemde activiteiten, louter zonevreemde bewoning en dergelijke. Dus wij zijn er
volop mee bezig, wij zijn bijna aan het eindpunt van dat proces. Ik ga daar niet vooruitlopen
op de conclusies, maar er zijn elementen, het is niet louter een financiële aangelegenheid,
maar het is voor een stuk toch ook een financiële aangelegenheid en dan toch wel de
vaststelling dat wij voor oude bedrijventerreinen, voor brownfields, ook daar vanuit de
zuinigheid die wij toch met onze ruimte moeten omspringen, dat wij vanuit de gemeenschap
een tussenkomst hebben voor het herinrichten van oude bedrijventerreinen. Wij hebben
dat eigenlijk niet voor het herinrichten van oude agrarische terreinen. Maar goed, dit is
één, er gaan nog verschillende andere elementen worden in meegenomen. Dit is ook
meegenomen inderdaad in het gesprek dat wij opgestart zijn met de verschillende
gemeenten van de Noorderkempen en dan gaat het over de drie bulten van Essen tot
Arendonk, zijn alle gemeenten daarbij betrokken, ook samen met de verschillende
vertegenwoordigers van de landbouworganisaties om te kijken of wij zouden kunnen komen
tot een stuk consensus met betrekking tot hoe dat de toekomst van de intensieve veeteelt
er kan uitzien, beperkter, meer gericht op agrarisch hergebruik, waar dat wij daar kunnen
komen tot een proces en daar spelen verschillende dingen in mee, dan, het gaat dan niet
meer louter over de ruimtelijke ordening als dusdanig, er is de vrees met betrekking tot de
effecten van fijnstof ten aanzien van de bevolking, er is de stikstofproblematiek ten
aanzien van natuurgebieden en er is de geurproblematiek.
In dat verband is er ook een studie gebeurd, die ook collega Van Dienderen geciteerd
heeft, studie door VITO, opgestart door Wuustwezel en voor Wuustwezel en Hoogstraten.
Ik moet daar, ten aanzien van datgene wat gezegd is, wel enige nuance bij aanbrengen in
die zin, dat de tussenkomst van mevrouw Van Dienderen zich focust op de pluimveesector.
Wel ja, uit die studie blijkt, één blijkt uit die studie, ik denk dat dat toch een
geruststelling is, dat er hoe dan ook vanuit, dat er in die streek zich geen problematiek
stelt met betrekking tot fijnstof en de gezondheid van de bevolking. Men kan op dat vlak
geen effecten vaststellen, maar als het dan gaat over ammoniak richting natuurgebieden,
ja, dan draagt de pluimveesector daarvoor 22% bij, maar ja, is in eerste plaats de
varkenssector die voor 55% daar bijdrage toe levert. Als het dan gaat over de
geurproblematiek, is het nog scherper. Daar is de pluimvee verantwoordelijk voor 10% van
de effecten, de geureffecten, terwijl 74% van de geureffecten terug te brengen zijn tot
de varkenssector. En eigenlijk heeft dat er vooral mee te maken dat de pluimveebedrijven
in de streek in grote mate nieuwe bedrijven zijn, die allemaal emissiearm zijn uitgerust,
terwijl dat de varkensbedrijven nog van de vorige generatie zijn, oude bedrijven zijn en
dus nog niet emissiearm zijn uitgerust.
Misschien ook nog een paar dingen met betrekking tot de pluimveesector in het algemeen.
Het is juist, dat de jongste jaren, in de ganse wereld, maar zeker ook bij ons, de
consumptie van kippenvlees is toegenomen, dat er zich een verschuiving heeft
plaatsgevonden van andere vleessoorten naar het kippenvlees. Dat heeft ermee te maken
dat kippenvlees betaalbaarder is geworden, de generatie van mijn ouders was kip, dat was
voor de zondag, dat werd nu direct niet gegeten, dat was te duur, dat was te kostbaar. Dat
is gewijzigd. Ook heeft het voor een stuk, niet alleen betaalbaar, het heeft ook te maken
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met het feit dat het gezonder is, dat het klimaatvriendelijker is, het zijn elementen die
dat daar in meespelen, plus dat wij ook vaststellen dat voor de westerse consument en
zeker de Vlaamse en de Nederlandse consument, dat die vooral kipfilet eet. Dus als het
gaat over zelfvoorziening, dan zijn we inderdaad zelfvoorzienend voor wat betreft kipfilet,
kippenborstvlees, maar dan maar net en dus de dingen die de Vlaming, de Nederlander niet
consumeert of minder consumeert, bouten, vleugels, laat staan zelfs poten, er zijn sommige
mensen die poten, kippenpoten verorberen, Aziaten, ja, die moeten natuurlijk uitgevoerd
worden. Als wij kijken naar onze export, dan zien we dat die toch in grote mate gebeurt
richting de buurlanden. Frankrijk is onze belangrijkste importeur van kippenvlees, 50% van
onze export gaat richting Frankrijk, vervolgens Duitsland, vervolgens Nederland, en maar
iets meer dan 3% van die export gaat richting andere landen. Ik denk dat wanneer het gaat
over de onmiddellijke buurlanden, dat dat, dat wij toch leven in een markt en in een
productieproces binnen West-Europa dat op elkaar is ingewerkt. Gelukkig dat wij uit
Frankrijk graan kunnen geleverd krijgen, het is al eeuwenlang dat het graan in onze steden,
ons brood, dat het eigenlijk uit Picardië komt en wij hebben niet voldoende vruchtbare
gronden om zelf onze steden daarmee te voorzien.
Element nog met betrekking tot: wat is nu eigenlijk de reden dat wij zien dat de jongste
jaren die stallen, dat die zo grootschalig zijn geworden? Wel, dat heeft eigenlijk in
belangrijke mate te maken met de terechte vraag dat die emissiearm zouden worden
uitgerust. Maar dat betekent een belangrijke investering, dat vormt een belangrijke
kostprijs. En bovendien, de installatie die het meest gebruikt wordt om een stal
emissiearm te maken, is een warmtewisselaar en of dat je dat nu doet voor één kip of je
doet dat voor 40.000 kippen, dat is dezelfde installatie, die werkt optimaal bij een
installatie van, bij een 40.000 kippen, vandaar dat je ziet dat die stallen meestal voor 40
of voor 80 of voor 120 of voor 160.000 kippen worden ingericht. Nu, wil je met die
investering gedaan hebbend, wil je toch nog een arbeidsinkomen overhouden van 24.000
EUR per jaar, dan vraagt dat dat een stal is met een dubbele warmtewisselaar, dus 80.000
kippen. Vandaar dat je vaak dat getal van 80.000 kippen ziet, als zijnde de aanvragen die
gebeuren. Stel, je doet niet zo’n ammoniakemissiearme installatie, dan kan je dat zelfde
arbeidsinkomen bereiken met 50.000 kippen. Ik zeg niet dat dat moet gebeuren,
integendeel, ik denk dat die installaties absoluut noodzakelijk zijn, maar ik geef maar mee
dat dit eigenlijk de driver is, waardoor dat wij zien dat er zoveel stallen omgevormd
worden, naar die grote, naar die omvang. Ik denk tot daar een aantal elementen om het
geheel wat meer te kaderen. Ik vermoed dat het niet de laatste keer zal zijn, dat we
hierover discussie hebben.
De VOORZITTER.- Goed, dank u wel. Mevrouw Talhoui.
Mevrouw TALHAOUI.- Ja, voorzitter. Voor ik het woord zal geven aan mevrouw Van
Dienderen, ik had graag mijn ongenoegen en mijn onbehagen een beetje willen uiten naar
aanleiding van de introductie van mijnheer de gedeputeerde, toen dat hij het had over
kiekens en kakelen, nadat een vrouwelijk provincieraadslid aan het woord is geweest. Ik
denk dat dat een beetje ongepast is. Ik denk dat wij in deze raad toch niet met haantjede-voorste moeten afkomen, in een raad met zoveel vrouwelijke vertegenwoordigers.
Mijnheer de gedeputeerde, als mijnheer De Quick of mijnheer Sohier de vraag had
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gesteld, vraag ik mij af of dat u ook die introductie, het is bij ons wel zo overgekomen en ik
had u gewoon veel feministischer en veel vrouwvriendelijker ingeschat.
De VOORZITTER.- Goed.
Mevrouw TALHAOUI.- Enfin, ik wilde het graag, ik wilde het gewoon graag zeggen en ik
had u gewoon veel vrouwvriendelijker ingeschat, mijnheer de gedeputeerde.
De VOORZITTER.- Ik zal ook eerlijk zeggen, mevrouw Talhaoui, het gekakel, dat kwam
door mij, dat was al grapje bedoeld, dat is zeker niet naar vrouwelijke personen. Ik heb
ook niet gezegd dat mevrouw Van Dienderen gekakeld had, ik had gezegd: er wordt veel
gekakeld. Dat is in het algemeen gezegd, maar goed wij kunnen erover discussiëren, maar
af en toe een grapje in deze sombere tijden, denk ik, dat wel eens mag. Goed, mevrouw Van
Dienderen, dan geef ik graag aan u het woord.
Mevrouw VAN DIENDEREN.- Ja, dank u wel.
De VOORZITTER.- Mevrouw Van Dienderen heeft het woord.
Mevrouw VAN DIENDEREN.- Ja, oké, voorzitter. Goed, dat u de orde bewaakt in deze
raad. Inderdaad, ik heb toch nog wel wat voer voor een repliek. Ik wil ook nog eens de
uitdrukking van dat haantje-de-voorste in de mond nemen richting de gedeputeerde. De
gedeputeerde is toch weer de haantje-de-voorste om die richtlijnen van Agentschap
Binnenlands Bestuur zeer nauw te interpreteren. Inderdaad heb ik naar aanleiding van het
schrappen van een interpellatie van mij, begin van deze legislatuur over INEOS, dan heb ik
advies of dan heb ik een klacht neergelegd bij ABB en daar is een duidelijk antwoord op
gekomen. Dat antwoord luidt dat wij als raadsleden mondelinge vragen mogen stellen over
uw bevoegdheid in het kader van milieuvergunningen. Dat is een heel duidelijk antwoord.
En een belangrijk element daarbij is, dat heeft u mij ook al dikwijls gezegd: ja, het
vergunning verlenen is niet een gemakkelijke optelsom van criteria, ja, nee, wij maken daar
eigenlijk een maatschappelijke afweging. En het is net dat, denk ik, dat wij als raadsleden
ook kunnen bevragen: wat was uw maatschappelijke afweging bij die dossiers? Dus ik
begrijp heel goed dat het nu moet via een mondelinge vraag, maar ik wilde toch een globale
weergave geven van de problematiek en daarom heb ik er een meer algemene interpellatie
van gemaakt met één vraag toegespitst op één bedrijf, bij wijze van voorbeeld en dan denk
ik dat ook deze deputatie, die interpellatie ook had kunnen beschouwen als: oké, dat luik
over die, dat algemene vergunningenbeleid beschouwen als interpellatie, die vraag zeven,
die heel specifiek gaat over dat ene bedrijf. Daar is geen debat over mogelijk, dus dat had
u meteen in dit antwoord ook kunnen verwerken, als een antwoord op de vraag die ik stelde
en dan hebben wij een debat over één thema en dat lijkt mij, ja, een goede discussie te
zijn over de pluimveeteelt in de provincie, maar geen probleem, het is nu op deze manier
afgehandeld, dus naar de kern van de zaak, de inhoud die ik hier nog heb gekregen van de
twee gedeputeerden.
U geeft aan dat VVP bezig is met daar actie rond te ontwikkelen, dat lijkt mij inderdaad
een hele goede zaak. Er moeten duidelijke richtlijnen komen van Vlaanderen en dan een
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voorstel vanuit de provincies, dat lijkt mij een goede zaak, dus ik zou ook de gedeputeerde
willen uitnodigen om dat transparant ook naar de raad toe mee te nemen, dus daar kan ook
plaats voor gemaakt worden, denk ik, in uw commissie om daar eens verder op in te gaan
over: wat zijn nu die richtlijnen, die wij wensen te hebben vanuit Vlaanderen om die
bevoegdheid, die de deputaties hebben rond vergunningverlening, om die goed te kunnen
doen?
En dan een laatste bedenking, dank u wel ook mijnheer Caluwé om nog wat info te geven
over de hele problematiek. Ik begrijp heel goed dat dat allemaal niet eenvoudig is, dat dat
een complexe affaire is, daar moeten veel zaken mee in rekening genomen worden. Maar
wat ik wel gehoord heb, dat is dat ook de varkenssector misschien wel een probleem zou
kunnen zijn, want inderdaad niet alleen de zelfvoorzieningsgraad van kippenvlees is voor
Vlaanderen bijzonder hoog, die 192%, maar ook voor varkensvlees is dat zo, dat zit rond
hetzelfde percentage, dus ja, ik voer graag ook nog het debat over de intensieve
varkenshouderij, want ook daar denken wij dat wij tot de conclusie moeten komen dat daar
een teveel aan varkens zijn in ons Vlaanderen en dat wij toch moeten naar een meer
diervriendelijke productie van varkensvlees en daar gaan naar stallen met een lagere
bezetting, is, denk ik, ook voor de varkens relevant. Dus bedankt alvast voor de
gedeeltelijke informatie, want ik moet zeggen dat ik toch op mijn honger blijf zitten. Ik
heb geen enkele inzage gekregen over hoe de provincie of hoe de deputatie nu zich gaat
gedragen ten aanzien van nieuwe aanvragen van pluimveestallen, dus ik wacht op die
richtlijnen, die de VVP daarrond wenst, in discussie over te gaan met Vlaanderen, maar ik
denk dat mijnheer Caluwé gelijk heeft, zeggende dat dit nog wel eens een paar keer terug
zal komen. Graag wat meer duidelijkheid toch over het kader wat u hanteert bij het
vergunnen van intensieve veehouderij. Dank u.
De VOORZITTER.- Goed, dank u wel. Gedeputeerde Lemmens.
De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Ja, mevrouw Van Dienderen, u moet nu toch weleens
eerlijk zijn. Het zou nogal straf zijn, wanneer wij de richtlijnen van het Agentschap
Binnenlands Bestuur zomaar naast ons neerleggen, maar wat ik erg vind, hè mevrouw, dat is
dat u op 19 november 2019 na uw klacht, die brief krijgt, waarin duidelijk in staat dat u
rond vergunningen ons alleen kan bevragen met een mondelinge vraag en toch doet u dat
dan weer via een interpellatie. Dan mag ik toch zeggen dat ik dat niet correct vind. Dan
mag ik dat toch inderdaad hier naar voren brengen. U moet daar ook eerlijk in zijn en dan
zeggen van: u wilt haantje-de-voorste spelen. Nee, mijn excuses, mevrouw Van Dienderen,
ik houd mij aan de regelgeving. U zou mij anders nogal eens met de vinger wijzen, moest ik
dat niet doen in bepaalde gevallen. Dus het is een correcte zaak, wat wij hier doen en u
weet heel goed en u wist dat, dat u enkel met een mondelinge vraag over vergunningen ons
kon bevragen en toch heeft u dat niet gedaan. Wel, dat vind ik nogal laag.
De VOORZITTER.- Goed, ik denk dat wij aan het einde zijn van deze discussie en ook
het einde van de openbare zitting. Ik wil ook nog zeker eens het departementshoofd
ICT bedanken om de ondersteuning, die hij hier toch wel elke keer geeft, het is altijd
hele boel werk, dat wij aan u opleggen, maar toch hartelijk bedankt. En uiteraard ook
de andere mensen van uw dienst.
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PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

De vergadering wordt gesloten om 16.28 uur.
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