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De raad is bijeen in openbare vergadering.
OPENBARE VERGADERING

De leden van de provincieraad

GRIFFIE
Departement Mens,
Communicatie en
Organisatie

Datum 20 november 2020
Kenmerk Sharepoint>griffie>provincieraad>zittingen>2020
contactpersoon Veerle Vervloesem | T 03 240 54 28
veerle.vervloesem@provincieantwerpen.be
onderwerp Provincieraad

Mevrouw
Mijnheer

Bij toepassing van artikel 7 van het provinciedecreet heb ik beslist om de
provincieraad bijeen te roepen op woensdag 16 december 2020 om
10.00 uur.
U wordt uitgenodigd deze vergadering bij te wonen. Het betreft een digitale
vergadering. Als bijlage stuur ik u de agenda.

Met vriendelijke groeten
De voorzitter

Kris Geysen
Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen
T 03 240 50 11
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PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
VERGADERING VAN 16 DECEMBER 2020
Agenda
OPENBARE VERGADERING
0. Provinciale overheid
1. Ruimte, Onderwijs en Mobiliteit
1/1

Erediensten. Antwerpen. Islamitische gemeenschap Innerlijke Vrede.
Budget 2021 en jaarverslag 1 juli 2019 – 30 juni 2020. Akteneming.
Goedkeuring.

1/2

Erediensten. Antwerpen. Islamitische gemeenschap Mehmet Akif. Budget
2021 en jaarverslag 1 juli 2019 – 30 juni 2020. Akteneming. Goedkeuring.

1/3

Toekenning werkingsbudget aan het provinciaal regioproject in de
Filipijnen voor het 2de en laatste deel van de verkenning met het oog op
een toekomstig bosbouwproject. Goedkeuring.

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

Beleidsnota platteland. Goedkeuring.

3. Vrije Tijd, Leefmilieu en Personeel
4. Economie, Landbouw en Interne ondersteuning
4/1

Vastgoed. Herhuisvesting PIH_Uiteenzetting onderzochte pistes en
goedkeuring voorgesteld traject (Blue Gate Antwerp). Goedkeuring.

4/2

Vastgoed. Turnhout. Cultuurhuis de Warande. Aanpassing
erfpachtgrenzen. Actualisatie gebruiksovereenkomst voor bibliotheek en
archief stad Turnhout. Goedkeuring.

4/3

Aanstellen netwerkintegrator. Plaatsen van de opdracht. Bestek.
Goedkeuring.

7. BESLOTEN VERGADERING
7/1

Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (PROCORO): wijziging
samenstelling. Goedkeuring.
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VOORZITTER.- Welkom iedereen op de provincieraad van 16 december. Ik hoop dat ook
iedereen zijn ABM heeft ingesteld, zodat we kunnen starten straks met de stemmingen.
We kunnen starten met de provincieraad.
1. Ruimte, Onderwijs en Mobiliteit
Nr. 1/1 van de agenda
Erediensten. Antwerpen. Islamitische gemeenschap Innerlijke Vrede.
Budget 2021 en jaarverslag 1 juli 2019 – 30 juni 2020. Akteneming.
Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
1. Juridische toelichting
Luidens artikel 48 juncto artikel 272 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de
materiële organisatie en werking van de erkende erediensten neemt de
provincieraad – als de provinciesubsidie voor het tekort van het exploitatiebudget
binnen de grenzen blijft van het bedrag van de provinciesubsidie, opgenomen in het
goedgekeurde meerjarenplan, - akte van het budget.
2. Historiek
Het comité van de islamitische gemeenschap Innerlijke Vrede heeft het budget
2021 opgemaakt en goedgekeurd in vergadering van 25 september 2020.
Het budget 2021 werd voorwaardelijk gunstig geadviseerd door het Executief van
de Moslims van België op 16 november 2020 (sic), met de bemerking dat jaarlijks
3% van de exploitatie-ontvangsten van de jaarrekening n-2 dienen geboekt te
worden op rubriek 224 – vergoeding hogere hiërarchie.
Het dossier is op 12 november 2020 ingekomen op het provinciebestuur van
Antwerpen.
3. Procedure
Ingevolge de Vlaamse regelgeving moet de Islamitische gemeenschap bij het
budget 2021 een verslag inzenden over haar maatschappelijke betrokkenheid bij de
lokale gemeenschap om aan te tonen dat zij nog altijd voldoet aan de
erkenningscriteria.
Dit verslag over de periode 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020 maakt integraal
deel uit van het ingezonden budget.
4. Eerdere besluiten
De provincieraad heeft in zitting van 20 februari 2020 het meerjarenplan 20202025 van de Islamitische gemeenschap Innerlijke Vrede goedgekeurd.
In dezelfde zitting heeft de provincieraad akte genomen van het budget 2020.
5. Motivering
Het budget 2021 omvat volgende ramingen voor exploitatie:
Exploitatie uitgaven
Exploitatie ontvangsten
Overschot exploitatie N-2
Saldo

32.966,00 EUR
13.186,00 EUR
1.176,36 EUR

-
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Voorziene provinciale subsidie budget 2021
Voorziene subsidie in het meerjarenplan
Verschil

18.603,64 EUR
19.780,00 EUR
-1.176,36 EUR

Er zijn in 2021 geen investeringsontvangsten noch investeringsuitgaven.
Het ingediende budget valt aldus binnen het goedgekeurde meerjarenplan.
6. Advies
De deputatie stelt uw raad voor om akte te nemen van het budget 2021 van de
Islamitische gemeenschap Innerlijke Vrede te Antwerpen en van het bijgevoegde
verslag over haar maatschappelijke betrokkenheid bij de lokale gemeenschap in de
periode van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020, zonder formulering van
boekhoudkundig-technische of andere opmerkingen dienaangaande.
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 26 november 2020.
De provincieraad van Antwerpen,
Gelet op artikel 48 juncto artikel 272 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende
de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van het Executief van de Moslims van
België van 16 november 2020 (sic) met betrekking tot het budget 2021 van de
Islamitische gemeenschap Innerlijke Vrede te Antwerpen, ingekomen op het
provinciebestuur van Antwerpen op 12 november 2020;
Gelet op het budget 2021 van de Islamitische gemeenschap Innerlijke Vrede
waaruit blijkt dat in 2021 een provinciale exploitatiesubsidie van 18.603,64 EUR
wordt voorzien; dat in het goedgekeurde meerjarenplan 2020 – 2025 een hogere
exploitatiesubsidie van 19.780,00 EUR was opgenomen;
Gelet op het jaarverslag 1 juli 2019 – 30 juni 2020 van de Islamitische
gemeenschap Innerlijke Vrede over haar maatschappelijke betrokkenheid bij de
lokale gemeenschap;
Op voorstel van de deputatie,
BESLUIT:
Enig artikel:
Akte wordt genomen van het budget 2021 van de Islamitische geloofsgemeenschap
Innerlijke Vrede te Antwerpen met een provinciesubsidie van 18.603,64 EUR voor
het tekort op het exploitatiebudget 2021 en van het bij het budget 2021 gevoegde
jaarverslag 1 juli 2019 – 30 juni 2020 over haar maatschappelijke betrokkenheid
bij de lokale gemeenschap, zonder formulering van boekhoudkundig-technische of
andere opmerkingen ter zake.
VOORZITTER.- Geen vragen?
De stemming kan starten.
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming.
34 leden hebben deelgenomen aan de stemming;
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22 leden hebben ja gestemd;
6 leden hebben neen gestemd;
6 leden hebben zich onthouden.
Goedgekeurd met 22 stemmen ja, bij 6 stemmen neen en 6 onthoudingen.

Nr. 1/2 van de agenda
Erediensten. Antwerpen. Islamitische gemeenschap Mehmet Akif. Budget
2021 en jaarverslag 1 juli 2019 – 30 juni 2020. Akteneming. Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
1. Juridische toelichting
Luidens artikel 48 juncto artikel 272 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de
materiële organisatie en werking van de erkende erediensten neemt de
provincieraad – als de provinciesubsidie voor het tekort van het exploitatiebudget
binnen de grenzen blijft van het bedrag van de provinciesubsidie, opgenomen in het
goedgekeurde meerjarenplan, - akte van het budget.
2. Historiek
Het comité van de islamitische gemeenschap Mehmet Akif heeft het budget 2021
opgemaakt en goedgekeurd in vergadering van 27 september 2020.
Het budget 2021 werd voorwaardelijk gunstig geadviseerd door het Executief van
de Moslims van België op 20 oktober 2020, met de bemerking dat jaarlijks 3% van
de exploitatie-ontvangsten van de jaarrekening n-2 dienen geboekt te worden op
rubriek 224 – vergoeding hogere hiërarchie.
Het dossier is op 16 november 2020 ingekomen op het provinciebestuur van
Antwerpen.
3. Procedure
Ingevolge de Vlaamse regelgeving moet de Islamitische gemeenschap bij het
budget 2021 een verslag inzenden over haar maatschappelijke betrokkenheid bij de
lokale gemeenschap om aan te tonen dat zij nog altijd voldoet aan de
erkenningscriteria.
Dit verslag over de periode 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020 maakt integraal
deel uit van het ingezonden budget.
4. Eerdere besluiten
De provincieraad heeft in zitting van 20 februari 2020 het meerjarenplan 20202025 van de Islamitische gemeenschap Mehmet Akif goedgekeurd.
In dezelfde zitting heeft de provincieraad akte genomen van het budget 2020.
5. Motivering
Het budget 2021 omvat volgende ramingen voor exploitatie:
Exploitatie uitgaven

67.365,31 EUR

Exploitatie ontvangsten

22.438,00 EUR

Overschot exploitatie N-2

11.270,31 EUR

-

Saldo
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Voorziene provinciale subsidie budget 2021

33.657,00 EUR

Voorziene subsidie in het meerjarenplan

33.657,00 EUR

Verschil

0 EUR

Er zijn in 2021 geen investeringsontvangsten noch investeringsuitgaven.
Het ingediende budget valt aldus binnen het goedgekeurde meerjarenplan.
6. Advies
De deputatie stelt uw raad voor om akte te nemen van het budget 2021 van de
Islamitische gemeenschap Mehmet Akif te Antwerpen en van het bijgevoegde
verslag over haar maatschappelijke betrokkenheid bij de lokale gemeenschap in de
periode van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020, zonder formulering van
boekhoudkundig-technische of andere opmerkingen dienaangaande.
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 26 november 2020.
De provincieraad van Antwerpen,
Gelet op artikel 48 juncto artikel 272 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende
de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van het Executief van de Moslims van
België van 20 oktober 2020 met betrekking tot het budget 2021 van de Islamitische
gemeenschap Mehmet Akif te Antwerpen, ingekomen op het provinciebestuur van
Antwerpen op 16 november 2020;
Gelet op het budget 2021 van de Islamitische gemeenschap Mehmet Akif waaruit
blijkt dat in 2021 een provinciale exploitatiesubsidie van 33.657,00 EUR wordt
voorzien; dat in het goedgekeurde meerjarenplan 2020 – 2025 dezelfde
exploitatiesubsidie van 33.657,00 EUR was opgenomen;
Gelet op het jaarverslag 1 juli 2019 – 30 juni 2020 van de Islamitische
gemeenschap Mehmet Akif over haar maatschappelijke betrokkenheid bij de lokale
gemeenschap;
Op voorstel van de deputatie,
BESLUIT:
Enig artikel:
Akte wordt genomen van het budget 2021 van de Islamitische geloofsgemeenschap
Mehmet Akif te Antwerpen met een provinciesubsidie van 33.657,00 EUR voor het
tekort op het exploitatiebudget 2021 en van het bij het budget 2021 gevoegde
jaarverslag 1 juli 2019 – 30 juni 2020 over haar maatschappelijke betrokkenheid
bij de lokale gemeenschap, zonder formulering van boekhoudkundig-technische of
andere opmerkingen ter zake.
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;
23 leden hebben ja gestemd;
6 leden hebben neen gestemd;
5 leden hebben zich onthouden.
Goedgekeurd met 23 stemmen ja, bij 6 stemmen neen en 5 onthoudingen.

Nr. 1/3 van de agenda
Toekenning werkingsbudget aan het provinciaal regioproject in de
Filipijnen voor het 2de en laatste deel van de verkenning met het oog op
een toekomstig bosbouwproject. Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
Met het nieuwe mondiaal beleid wordt gekozen voor minder versnippering en
worden de middelen maximaal ingezet in het Zuiden. Dit gebeurt volgens vier
beleidslijnen:
 We zetten, aanvullend op de vermindering van de CO2 uitstoot en de CO2
compensatie door bosbouw in onze provincie, in op bosbouw en
bosbescherming in het Zuiden.
 We blijven de regioprojecten in Guatemala en de Filippijnen ondersteunen.
 We blijven de 4de Pijlers (vrijwilligerswerkingen in ontwikkelingssamenwerking) ondersteunen, maar doen dit voortaan via een
samenwerking met het 4de–Pijlersteunpunt , dienst van De Koepel van de
Vlaamse Noord-Zuidbeweging - 11.11.11 VZW.
 We zetten een nieuwe samenwerking op met het Belgisch comité voor
UNICEF.
Eén van deze beleidslijnen focust op bosbouw en bosbescherming in het Zuiden.
Meer bepaald wil het Antwerpse Provinciebestuur, om vanaf 2020 klimaatneutraal
te zijn, jaarlijks 4000 ton CO2 compenseren. Daarnaast wil Provincie Antwerpen
60.000 ha bestaand bos in het Zuiden beschermen, een oppervlakte ongeveer
gelijk aan de bosoppervlakte in provincie Antwerpen.
In deze context stemde de provincieraad, in de zitting van 20 februari 2020, in met
de volgende aanwending van 2020/64902000/01/0160/SOE (MPJ000490) van het
budget 2020:
 een werkingsbudget van 15.000 EUR voor de verkenning van een
bosbouwproject in het Zuiden, als onderdeel van de aanwending van het
verdeelkrediet van het budget 2020 voor Mondiaal Beleid
 de aanwending van dit werkingsbudget o.a. om te onderzoeken of en hoe de
regioprojecten in de Filippijnen en Guatemala in de toekomst een (deel van
het) bosbouwproject kunnen realiseren.
Het provinciale regioproject dat al sinds jaren in de Filipijnen loopt, wordt
uitgevoerd door de Philippine Permaculture Association (PPA).
In de zitting van 23 april 2020 stemde de provincieraad reeds in met de toekenning
van een werkingsbudget van 1564€ aan PPA voor het 1 ste deel van het onderzoek
om te bepalen hoe dit regioproject in de toekomst een bosproject kan realiseren.
Dit 1ste deel van het onderzoek vond plaats in april 2020.
Nu vraagt PPA een werkingsbudget van 3436 EUR voor het 2de en laatste deel van
dit onderzoek.
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Meer bepaald heeft PPA, van mei 2020 tot en met september 2020, voor 4 regio’s
in de Filipijnen (Camarines Norte, Isabela Province, Bayawan City en Dumingag)
verder verkend wat de mogelijkheden zijn m.b.t. een bosproject, welke specifieke
gebieden hiervoor aangewezen zijn en welke actoren (personen, gemeenschappen,
overheidsinstanties, academische wereld) idealiter betrokken worden en op welke
wijze.
Opdat deze 2de en laatste verkenningsfase gerealiseerd kon worden zitten in het
gevraagde werkingsbudget van 3436 EUR volgende kosten vervat: personeels-,
accommodatie/verblijfs-,
materiaal-,
transport-,
communicatiekosten
en
maaltijden.
Dit specifiek onderzoek om de mogelijkheden van een bosproject te verkennen,
met de bijhorende werkingskost is geen onderdeel van de inhoudelijke afspraken en
het toegekende budget opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst tussen
provincie Antwerpen en de PPA, die op 22 februari 2018 in de provincieraad werd
goedgekeurd.
Het gevraagde bedrag is een onderdeel van de 15.000 EUR aan werkingskosten,
maar aangezien dit begrotingstechnisch nog onder het subsidiekrediet viel, leggen
wij deze beslissing voor aan de provincieraad.
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 19 november 2020.
De provincieraad van Antwerpen,
Gelet op artikel 43 van het provinciedecreet;
Op voorstel van de deputatie,
BESLUIT:
Enig artikel:
Een werkingsbudget van 3 436 EUR wordt toegekend aan het provinciaal
regioproject in de Filipijnen voor het 2de en laatste deel van de verkenning met het
oog op een toekomstig bosbouwproject.
VOORZITTER.- Geen vragen?
De stemming kan starten.
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming.
35 leden hebben deelgenomen aan de stemming;
29 leden hebben ja gestemd;
6 leden hebben zich onthouden.
Goedgekeurd met 29 stemmen ja, bij 6 onthoudingen.
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2. Platteland, Europa en Flankerend Arbeids- en Onderwijsbeleid
Nr. 2/1 van de agenda
Beleidsnota platteland. Goedkeuring.
Goedkeuring wordt gevraagd voor de beleidsnota platteland 2020-2024. Deze
beleidsnota omvat volgende onderdelen:
1. Definitie platteland
2. Keuze voor een provinciaal plattelandsbeleid
3. Analyse van het platteland
4. Evaluatie van het gebiedsgerichte luik van PDPOIII
5. Van analyse naar beleidsdoelstellingen en instrumenten
6. Beleidsdoelstellingen
7. Instrumenten
De beleidsnota platteland kwam tot stand na een brede bevraging van alle
provinciale diensten in het voorjaar 2019 (bijlage 1 van de nota plattelandsbeleid).
Verder werden ook 2 experten-panels van stakeholders en ervaringsdeskundigen
rond plattelandsbeleid georganiseerd.
Algemeen wil het plattelandsbeleid inzetten op 3 grote doelstellingen:
1. het veerkrachtiger maken van de dorpen
2. behouden en versterken van de open ruimte
3. het opzetten van lokale voedselstrategieën en het promoten en stimuleren
van korte keten.
Het kerkenbeleid baseert zich deels op het veerkrachtig dorpenbeleid en wordt in
een aparte beleidsnota verder uitgewerkt, die ter goedkeuring wordt voorgelegd
aan deputatie.
Het beleid rond korte keten en lokale voedsel strategieën zal in de toekomst ook
verder uitgewerkt worden in een aparte beleidsnota.
De analyse van het platteland in deel 3 van de nota is opgedeeld in 2 delen: dorpen
en open ruimte. Voor dorpen worden cijfers getoond van demografische, sociale en
economische ontwikkelingen, alsook de aanwezigheid van voorzieningen
(supermarkten, zorgvoorzieningen, scholen….), dorpsidentiteit en klimatologische
veranderingen in het dorp. Al deze cijfers worden in de mate van beschikbaarheid
getoond op dorpsniveau en geven aan dat de grootste uitdagingen voor dorpen de
volgende zijn:
- Vergrijzing, met als mogelijke oplossingen: aanpassing woningen, mind-shift
bij ouderen, aanpassing publieke infrastructuur, aangepaste voorzieningen
- Vereenzaming, vooral bij 75+’ers, dus gelinkt aan vergrijzing
- Toename aan 1-oudergezinnen, met nood aan aangepaste voorzieningen,
ook gelinkt aan plattelandsarmoede
- Plattelandsarmoede, met daarbij de grote impact van vervoersarmoede
- Toename van nieuwkomers in het dorp
- Toename e-commerce
- Mobiliteitsuitdagingen: trage mobiliteit, slimme dorpen
- Wegtrekken van voorzieningen: basismobiliteit, ontmoetingsruimten, zorg
- Klimaat uitdagingen met impact op het welzijn van dorpsbewoners
- Dorpsidentiteit onder druk door nieuwbouw
12

VERGADERING VAN 16 DECEMBER 2020

Deze uitdagingen dienen op een geïntegreerde manier en samen met de inwoners
van het dorp aangepakt te worden. Daarom wordt vanuit plattelandsbeleid ingezet
op de veerkrachtige dorpen-methodiek, ontwikkeld door de UA. Bedoeling is om
deze methodiek verder te verfijnen, maar er ook voor te zorgen dat vanuit
veerkrachtige dorpen maximaal de relatie gelegd wordt met beschikbare provinciale
instrumenten, zodat dorpen effectief actie ondernemen om veerkrachtiger te
worden.
Het tweede deel van de analyse in deel 3 spitst zich toe op de open ruimte, met
cijfers rond de inname van open ruimte in het algemeen. Verder worden de
belangrijkste uitdagingen van de 4 open ruimte spelers belicht, waar mogelijk met
cijfers: landbouw, natuur, recreatie en vrije tijd, en water.
Tenslotte wordt ook nog het thema klimaatverandering meegenomen. In se willen
de sectoren hetzelfde nl. open ruimte behouden, behoeden voor oneigenlijk gebruik
(cfr. verpaarding) en verweven (cfr. recreatief medegebruik, groen-blauw-gele
verbindingen). Een gedeelde provinciale visie op de open ruimte is er echter nog
niet, maar is des te belangrijker, gezien de vooropgestelde uitdagingen. Vanuit
plattelandsbeleid werken we graag actief mee aan deze visie vanuit een neutrale en
coördinerende/ondersteunende rol, waarbij we de plattelandssubsidies (en ook
eventuele andere beschikbare subsidies) inzetten als hefboom.
In deel 4 worden de plattelandssubsidies en hun impact geanalyseerd. Gezien de
huidige programmaperiode 2 jaar gecontinueerd zal worden, met mogelijkheid tot
aanpassing van het provinciaal subsidiekader, zal ervoor gekozen worden om deze
aanpassing ook effectief te doen, en het subsidiekader meer te koppelen aan de
doelstellingen uit de nota plattelandsbeleid. De verdere uitwerking hiervan zal begin
2021 ter goedkeuring worden voorgelegd aan de provincieraad.
Deel 5 maakt dan de koppeling tussen de resultaten uit de analyse en wat het
provinciaal plattelandsbeleid effectief wil gaan doen (deel 6 en 7).
In deel 6 wordt ingezoomd op de beleidsdoelstellingen en actieplannen:
1. Met het provinciaal dorpenbeleid ondersteunt de provincie gemeenten om
samen met de inwoners en organisaties actief op het platteland te werken
aan de veerkracht van dorpen. Een veerkrachtig dorp is een dorp waarin de
gemeenschap (bewoners, verenigingen, gemeentebestuur) in staat is om de
uitdagingen die op hun afkomen op te nemen. Er wordt een niet-limitatieve
lijst van mogelijke provinciale acties gegeven, ter ondersteuning van
veerkrachtige dorpen.
2. Het plattelandsbeleid stimuleert samenwerking tussen beleidsdomeinen door
het
ondersteunen
van
geïntegreerde
projecten,
door
beleidsdomeinoverschrijdende topics te initiëren, door te sensibiliseren rond
het belang van open ruimte en door het opstarten van eigen innovatieve
plattelandsprojecten. In dit actieplan is vooral de heroriëntering van de
plattelandssubsidies belangrijk, alsook de nieuwe rol die we vanuit
plattelandsbeleid in het thema open ruimte willen opnemen.
3. De provincie Antwerpen ondersteunt via een eigen hoeve- en
streekproductenbeleid producenten, om de lokale markt te verkennen, en
gemeenten in het opzetten van lokale voedselstrategieën. De provincie
stimuleert via campagnes de consumptie en kennis over lokale producten en
hun productiemethoden.
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Om deze actieplannen te realiseren zetten we 5 instrumenten/werkingen in, die in
deel 7 belicht worden:
- Veerkrachtige dorpenmethodiek
- Beleidsvisie op open ruimte als basis voor subsidies. De open ruimte kent
verschillende sectorale uitdagingen met een gedeelde nood, nl. het
verdwijnen en versnipperen van de nog resterende open ruimte. Dit zet
zowel landbouw, natuur, klimaat als toerisme en recreatie onder druk. Acties
kunnen op velerlei domeinen genomen worden. Deels gebeurt dit al vanuit
het PBRA en een werkgroep rond open ruimte. Gezien het geïntegreerde
karakter van het thema open ruimte willen we hier ook zelf vanuit platteland
aan bijdragen door visievorming, ondersteuning lokale besturen,
participatie, sensibilisering, inzetten van financiële middelen,….
- Lokale voedselstrategieën en voedsellandschappen: We zien 2 trends binnen
dit thema: een sterke betrokkenheid vanuit verschillende hoeken van de
maatschappij enerzijds, en de complexe ruimtelijke uitdagingen anderzijds.
Als provincie Antwerpen willen we het hoeve- en streekproductenbeleid
heroriënteren in deze richting. Lokale voedselstrategieën zorgen voor een
lokale verbinding tussen producenten en consumenten, maar ook tussen
burgers, bestuurders en ondernemers. Heel wat gemeenten zijn op zoek
naar hoe zij deze verbinding kunnen faciliteren. Een aantal gemeenten in
onze provincie heeft reeds een lokale voedselstrategie, maar voor het
merendeel is dit onbekend terrein. Samen met verschillende stakeholders,
ook buiten de landbouwsector, willen we samenwerkingen met of tussen
gemeenten faciliteren om via (boven)lokale voedselstrategieën een transitie
in het voedselsysteem te verwezenlijken.
- Plattelandssubsidies: heroriëntering in continuering PDPOIII naar thema’s
dorpen, open ruimte en korte keten/lokale voedsel strategieën
- College
of
Provinces:
ontwikkeling
van
een
provinciale
denktank/onderzoekscentrum rond plattelandsthema’s, zodat de uitdagingen
waar het platteland mee geconfronteerd wordt, ook een specifieke oplossing,
aangepast aan het platteland krijgen, en niet een copy-paste van de
stedelijke oplossingen
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 19 november 2020.
De provincieraad van Antwerpen,
Gelet op het provinciedecreet;
Op voorstel van de deputatie,
BESLUIT:
Enig artikel:
Goedgekeurd wordt de beleidsnota Platteland 2020-2024.
VOORZITTER.- De heer Vandendriessche heeft het woord.
De heer VANDENDRIESSCHE.- We hebben hier even kort nog een opmerking over als
fractie. We vonden het een heel interessant document; heel boeiende lectuur. Vanuit
Europese maatstaven kunnen we zelfs vaststellen dat Vlaanderen zodanig volgebouwd
wordt dat we zelfs in internationaal perspectief geen platteland meer hebben. Maar bon.
Met onze eigen - of toch in de Provincie Antwerpen alleszins - West-Vlaanderen nog wel.
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Maar met onze eigen Vlaamse maatstaven kunnen we toch nog een gebied in de Kempen
afbakenen voor de provincie Antwerpen, dus het blijft zeker een belangrijk gegeven.
Sowieso uiteraard, we steunen zeker de analyse die gemaakt wordt ook: het streven naar
veerkrachtige dorpen. Maar wat de methodieken voor concrete oplossingen betreft, blijven
we toch nog wat op onze honger zitten. Daarom gaan we ons hierbij onthouden.
We zien voornamelijk de koppeling met subsidiebeleid van de provincie, maar we denken
dat er ook een grote link is tussen de doelstellingen van de nota en de
omgevingsvergunning. Dat is toch wel een beetje een missing link eigenlijk in dit document.
Het verbaast ons met name dat het woord ‘vergunning’ maar één keer in de nota vermeld
wordt, in het kader van zonevreemd ruimtegebruik in agrarisch gebied. Problematiek alleen
al schetst hoe belangrijk het is dat we het instrument van de vergunning ook toch
proberen mee te nemen in het plattelandsbeleid, onder meer ook om
woonuitbreidingsgebieden te beschermen – heel actueel nu – met de bouwstop die de
Vlaamse regering ook lanceert. Nieuwe woonconcepten zoals collega Van Ransbeeck ook in
de budgetbesprekingen heeft aangehaald, met als topic ook ‘de vereenzaming tegengaan op
het platteland,’ wat zeer nadrukkelijk ook in de nota als problematiek wordt geschetst.
Platteland gaat ook gepaard met landbouw.
Collega Schoofs kaartte al aan dat we ons goed bewust moeten zijn van twee gelijklopende
tendensen op landbouwvlak. Enerzijds de grote megastallen waar we natuurlijk nu allemaal
volop ons blind op staren; de media ook enorm veel aandacht aan besteden nu. Maar
anderzijds ook nieuwe vormen van lokale en kleinschalige landbouw, bio landbouw. De focus
op dat tweede aspect van die huidige tendens, die mag toch nog wat sterker in de verf
gezet worden, vindt onze fractie. Kortom: boeiende lectuur, maar we denken dat met dit
materiaal toch nog iets meer kan gedaan worden dan enkel een toetssteen voor
subsidiedossiers, zoals het nu lijkt. Tot daar mijn tussenkomst, voorzitter.
VOORZITTER.- Dank u wel, mijnheer Vandendriessche. De heer Valkeniers heeft het
woord.
De heer VALKENIERS.- Dank u voorzitter. Zoals ik reeds gezegd heb in de Commissie is
deze beleidsnota een sterk stuk: vele, goede en interessante info waar inderdaad een
gedegen beleid mee zou moeten kunnen gevoerd worden. Ik vind het alleen spijtig dat het
platteland hier gedefinieerd wordt in gemeentes met minder dan 350 inwoners per
vierkante meter. Ik weet wel: natuurlijk is dat al heel wat meer dan de OUZA-criteria van
150 inwoners per vierkante meter, maar het is toch wel een beetje een gemiste kans om
ook plattelands achtige delen van grotere gemeenten of van kleinere steden erbij te
betrekken. Vlaams Belang zal deze beleidsnota goedkeuren. Wat je ermee doet uiteindelijk
natuurlijk, daar zullen we ook projectmatig opvolgen en al of niet goedkeuren, maar de
beleidsnota op zich is voor ons een goed stuk.
VOORZITTER.- Dank u wel, mijnheer Valkeniers. Mevrouw Verhaert heeft het woord.
Mevrouw VERHAERT.- Dank u wel, voorzitter. Wij gaan ons met de SP-A fractie onthouden
op deze nota. We denken dat het goed is dat er een aantal ideeën op papier worden gezet,
en als je het op de keper beschouwt, zijn er eigenlijk geen andere overheden dan de
provincie die zich over dit soort materie wil buigen. Daartegenover staat dan wel dat we
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vinden dat er ontzettend veel dure managementwoorden worden gebruikt, en dat één en
ander nogal vaag blijkt.
We vinden ook dat er ontzettend veel nadruk wordt gelegd op faciliteren; op overleg. Dat
is op zich niet kwaad, maar je moet er ook op letten dat je het beleid niet afschuift op de
schouders van vele vrijwilligers. Vrijwilligers hebben hun rol, hebben hun taak, zijn
belangrijk. Maar die zijn daar niet om het beleid te maken, dus we geven het stuk het
voordeel van de twijfel, maar we gaan ons onthouden.
VOORZITTER.- Dank u wel mevrouw VERHAERT. De heer Sohier heeft het woord.
De heer SOHIER.- Goedemorgen allemaal. Wij gaan ons ook onthouden op de beleidsnota.
Zoals de voorgaande sprekers al gezegd hebben: het is een heel interessante analyse die
gemaakt wordt, maar onze vaststelling is dat er heel veel nadruk wordt gelegd op
vrijwilligerswerk. En ja, we gaan ook projectmatig elk project op zich beoordelen. Maar nu
gaan we ons onthouden.
VOORZITTER.- Dank u wel. De heer Anciaux heeft het woord.
De heer ANCIAUX.- Het was eigenlijk gewoon om kort te zijn: al de leden van de oppositie
gaan hun stem verklaren, dus wij gaan dat ook doen. Ik sluit mij in grote mate aan bij wat
de vertegenwoordiger van Groen, Diederik Vandendriessche, gezegd heeft. Het is een goed
document, maar ik denk dat er toch nog wat extra kansen zijn die hier niet aangegrepen
worden, dus om die reden gaan we ons eigenlijk ook onthouden.
VOORZITTER.- Dank u wel. Gedeputeerde Helsen. Ik weet niet of u er nog op wil
reageren? U hebt het woord.
Mevrouw HELSEN, gedeputeerde.- Graag voorzitter. Dank u wel om mij het woord te
geven. Ook dank u wel aan de collega’s voor de tussenkomsten. Ik wil heel graag nog
antwoorden op de opmerkingen die gegeven zijn. Eén, daar wordt gesteld: daar kan toch
nog wat verder gegaan worden. Vanuit de Groen-fractie wordt de link gelegd met het
vergunningenbeleid. Nu, de plattelandsnota heeft absoluut niet de bedoeling om de andere
beleidsnota’s die ook zijn opgemaakt in onze provincie, te vervangen. Dus in deze
plattelandsnota is het niet de bedoeling om het milieubeleid te omschrijven, is het ook niet
de bedoeling om het landbouwbeleid te omschrijven, is het ook niet de bedoeling om het
ruimtelijk ordeningsbeleid te omschrijven. Daar hebben wij aparte nota’s voor. Daar
hebben wij ook aparte bevoegdheden voor, verdeeld binnen de deputatie.
Wat is nu net de bedoeling van dat plattelandsbeleid? Om die verschillende invalshoeken
samen te brengen. Dat is iets wat toch wel nieuw zal zijn de volgende periode. Dat is dat
wij veel intenser overleg zullen plegen met de verschillende diensten in het provinciehuis,
om vanuit die verschillende invalshoeken samen te kijken naar dat platteland, samen te
kijken naar zowel die dorpen als die open ruimte, en te bekijken hoe er vanuit die
verschillende invalshoeken gekeken wordt naar die ontwikkeling die zich daar gaat
voordoen. Vandaag gebeurt dat in de gebiedsgerichte werkingen soms, en soms ook wel
voor een beperkt gedeelte nog maar. De bedoeling is om dat toch nog meer doorgedreven
te doen, en echt gaan kijken: welke verschillende ontwikkelingen doen zich voor? Matcht
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dat met elkaar? Komt dat tot conflictsituaties? Worden door die verschillende acties
bepaalde doelen minder goed bereikt? Is dat ook het effect dat wij willen bereiken, of
niet?
Die oefening wordt vandaag nog niet gemaakt. Dat is hetgeen wat wij vanaf nu wel willen
bekijken. Ook in de nota staat opgenomen dat wij in een volgende stap – dus een eerste
stap is dat overleg – toch wel intenser organiseren; bekijken of wij tot een gezamenlijke
visieontwikkeling kunnen komen, om ook te bekijken welke effecten bereiken we daarmee
als we al die elementen samenleggen? Om dan ook te kijken van die verschillende
instrumenten die we hebben, want we hebben subsidies vanuit platteland die wij nu
toekennen, maar waar we nog te weinig de aftoetsing doen van het resultaat uit het overleg
vanuit de verschillende invalshoeken.
Maar we hebben ook vanuit de verschillende andere beleidsdomeinen subsidiekanalen. In
een volgende stap willen we ook bekijken of we nog krachtiger beleid kunnen voeren door
die verschillende instrumenten samen te leggen. Dat is een vraagteken, maar dat zal een
oefening zijn, die zal gemaakt worden. Om dan te bekijken: hoe kunnen wij toch nog
sterker beleid voeren dan dat we dat vandaag doen, met nog grotere effecten, rekening
houdend met de uitdagingen die in kaart gebracht worden in de analyse die nu gemaakt
wordt.
Ik stel vast dat jullie zeggen: dat is voor ons toch nog te weinig. Ik ben ervan overtuigd
dat het nu net die meerwaarde is vanuit dat plattelandsbeleid, door die verschillende
invalshoeken samen te brengen; door dat multidisciplinaire centraal te stellen, waar het nu
nog heel erg sectoraal is. Waar we toch wel willen kijken hoe we multidisciplinair,
transversaal en integraal kunnen kijken naar beleidsvoering en welke stappen we dan
kunnen zetten. Dat is de bedoeling, om dat vanaf nu toch wel te doen en te kijken op welke
manier we dat vorm kunnen geven. Daar vind ik dat in de nota bij het luik open ruimte toch
wel een aantal belangrijke stappen verwoord worden die wij willen gaan zetten, en die
hopelijk leiden tot toch wel krachtiger beleid met zichtbare en voelbare effecten.
Een tweede element dat ik voel terugkomen dat is dat jullie zeggen, we stellen vast dat in
die beleidsnota beroep gedaan wordt op veel vrijwilligers om dat waar te maken. Nu, ik
begrijp dat niet zo heel goed van waar die conclusie, want als het gaat om het dorpsbeleid
dan werken wij samen met lokale besturen die in de mogelijkheid zijn om lokaal heel sterk
een beleid te voeren. Uiteraard zijn wij inderdaad de mening toegedaan dat je een beleid
niet alleen voert met mensen die beleidsverantwoordelijkheid hebben, maar dat het ook
belangrijk is om een bevolking te betrekken bij die beleidsvoering, en om de mensen die in
dorpen wonen ook te responsabiliseren, en te bekijken hoe je hen inderdaad op vrijwillige
basis ook mee kunt betrekken.
Maar het beleid wordt niet enkel en alleen in handen gelegd van vrijwilligers. Het is een
werk dat samen gebeurt: vrijwilligers samen met lokale besturen; met de ondersteuning
van de provincie en mogelijk ook andere actoren die het beleid dat wenselijk en nodig is
mee kunnen ondersteunen. Dus het is niet zo dat we enkel en alleen rekenen op
vrijwilligers. Ook voor wat het beleid betreft in de open ruimte wordt er samengewerkt
met verschillende organisaties die op een professionele manier daar activiteiten zullen
uitrollen. Net hetzelfde met het beleid rond voedselstrategieën, daar is het ook telkens
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samen met de lokale besturen; dat we dat willen ontwikkelen. Dus ik wil daar dat gevoel of
die perceptie die er is, daar wil ik toch wel een duidelijk antwoord op geven dat dat
eigenlijk niet overeenstemt met datgene wat in de nota is opgenomen. Dat is denk ik toch
wel een reactie op de belangrijkste opmerkingen die gegeven zijn met betrekking tot deze
beleidsnota.
VOORZITTER.- Dank je wel, mevrouw de gedeputeerde. Ik weet niet of er nog vragen zijn
of tussenkomsten rond dit onderwerp? Als er geen vragen meer zijn dan kunnen we
overgaan tot de stemming.
De stemming kan starten.
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming.
33 leden hebben deelgenomen aan de stemming:
24 leden hebben ja gestemd;
9 leden hebben zich onthouden.
Goedgekeurd met 24 stemmen ja, bij 9 onthoudingen.
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4. Economie, Landbouw en Interne ondersteuning
Nr. 4/1 van de agenda
Vastgoed. Herhuisvesting PIH_Uiteenzetting onderzochte pistes en
goedkeuring voorgesteld traject (Blue Gate Antwerp). Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
Het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH) is momenteel gehuisvest in de
Kronenburgstraat 45 te Antwerpen, een gebouw in eigendom van de provincie
Antwerpen. In hetzelfde gebouw is ook Artesis Plantijn hogeschool Antwerpen (AP)
gehuisvest met de opleidingen Biomedische laboratoriumtechnologie, Chemie en
Voedings- en Dieetkunde en de VMM met verschillende labo’s en kantoorruimten.
AP besliste om deze site te verlaten tegen 30 juni 2024 en de opleidingen te
groeperen op een nieuwe vestiging in opbouw aan de Ellermanstraat in Antwerpen.
Voor de renovatie van het PIH was in de begroting van de Provincie Antwerpen een
budget voorzien van 5.000.000 euro. Een doorgedreven studie toont echter aan dat
het gebouw einde lifecycle is. Het gebouw zou aldus een structurele en grondige
renovatie moeten ondergaan. Aangezien de activiteiten van het PIH verder moeten
lopen tijdens de werken, is bekeken of het PIH tijdens de uitvoering van de
renovatie in het gebouw aanwezig zou kunnen blijven. Dit blijkt niet het geval te
zijn. Niet enkel de aard van de werken maakt dit onmogelijk, ook de aard van de
activiteiten (vooral labo-activiteiten) van het PIH laat tijdelijke interne
verschuivingen niet toe. De hinder van de werken, zoals geluid en stof, zou de
werking van de labo’s quasi onmogelijk maken. Hierdoor zou een tijdelijke
herhuisvesting van het PIH op een andere locatie noodzakelijk zijn voor de duur
van de werken. De tijdelijke herhuisvesting zou evenwel leiden tot aanzienlijke
kosten o.m. door de tijdelijke inrichting van de laboratoria, deze extra kosten zijn
niet voorzien in de begroting.
Omwille van de hoger vermelde redenen leek het zoeken naar een nieuwe locatie
en het verkopen van het huidige gebouw de meest logische beslissing. Het
departement Logistiek (DLOG)heeft samen met het PIH verschillende pistes
onderzocht. Hierbij werd rekening gehouden met een belangrijke vereiste van het
PIH, nl. de modal shift. Veel van de medewerkers komen immers met de fiets en
het openbaar vervoer, waardoor een locatie in of aan de rand van de Stad
Antwerpen noodzakelijk is.
De eerste onderzochte piste is de huisvesting van het PIH in het Coveliersgebouw in
de Boomgaardstraat. Een tweede piste was de huisvesting van het PIH op een
projectgrond in een woonomgeving, zijnde de Slachthuissite. Beide pistes werden
verlaten omdat uit onderzoek is gebleken dat het bekomen van een nieuwe
milieuvergunning moeilijker zou zijn. Bovendien mag ook de weerstand van de
omwonenden niet geminimaliseerd worden.
De aankoop van een nieuw stuk grond of gebouw of de huur van een gebouw leek
aldus het logische vervolg voor het PIH. Overeenkomstig artikel 28 §1,1° van de
wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten is de verwerving of huur,
ongeacht de financiële voorwaarden ervan, van grond, bestaande gebouwen of
andere onroerende goederen of betreffende rechten hierop niet onderhevig aan de
regelgeving overheidsopdrachten. Het PIH is wel gehouden aan o.a. de regels van
gelijkheid en transparantie bij haar zoektocht naar een locatie. Bij deze zoektocht
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zijn de 3 volgende elementen vooropgesteld: de modal shift mogelijkheden, de
garantie op het bekomen van een nieuwe milieuvergunning en synergiën met
andere bedrijven die de missie en werking van het PIH ten goede komen.
Het PIH heeft als missie het op een duurzame manier bevorderen van de
volksgezondheid en een kwalitatieve leefomgeving. Het PIH wil dit bereiken via de
onderbouwing van het provinciaal beleid, de ondersteuning van het gemeentelijk
beleid en de samenwerking met gewestelijke instanties. Een site waarop bedrijven
zijn gevestigd met dezelfde synergiën, kunnen het PIH ondersteunen en versterken
en zo bijdragen aan het realiseren van deze missie.
Een derde piste die werd onderzocht was om samen met PIDPA op de site aan de
PIVA een gebouw te verwezenlijken. Maar ook deze piste heeft het niet gehaald
daar PIDPA heeft beslist om haar labo’s naar het bedrijventerrein van Blue Gate
Antwerp te verhuizen. Bovendien ligt ook de PIVA-site in een woonzone waardoor
de kans op het bekomen van een milieuvergunning ook hier zeer gering is.
Gelet op de problematiek van de bestemming “woonzone” voor het verkrijgen van
een milieuvergunning enerzijds doch de modal-shift wens van het PIH anderzijds is
een
vierde piste op tafel gekomen
namelijk deze van het omgevingstype
“bedrijventerrein”. Verschillende bedrijventerreinen werden onderzocht waaronder
het bedrijventerrein Blue Gate Antwerp. Deze site sluit door haar ligging, filosofie
en reeds aanwezige en toekomstige gebruikers naadloos aan op de missie en
vereisten van het PIH.
Blue Gate Antwerp wordt van een brownfield omgevormd tot een duurzaam, ecoeffectief en watergebonden bedrijventerrein met logistieke cluster. Het initiatief
achter Blue Gate Antwerp is publiek-privaat, waarbij de publieke partner Blue Gate
Antwerp Public Holding NV (Stad Antwerpen, Participatie Maatschappij Vlaanderen,
Waterwegen & Zeekanaal) samen met de private partner Blue O’pen (DEME
Environmental Contractors (DEC), Bopro en Dredging International), participeren in
de projectvennootschap Blue Gate Antwerp Development (afgekort als BGAD) op
basis van een PPS-overeenkomst, gesloten tussen Blue Gate Antwerp Public
Holding NV en Blue’Open. BGAD staat in voor de realisatie van het bedrijventerrein.
Het gebouw zal door Blue Gate Antwerp Building (BGAB) worden gerealiseerd. Dit is
een publiek-private samenwerking tussen Bopro en Blue Gate Antwerp Public
Holding NV.
De ambities en speerpunten van het PIH en Blue Gate Antwerp liggen dicht bij
elkaar:
PIH
Het PIH situeert zich in het departement leefmilieu
en levert als kenniscentrum milieu en gezondheid
uitsluitend diensten binnen het domein van
leefmilieu en gezondheid. Het PIH-labo is vooral
een waterlabo. Water in al zijn vormen wordt er
onderzocht: afvalwater, oppervlaktewater,
zwemwater, drinkwater, grondwater, putwater.
Het gaat om bepalen van verontreinigende stoffen,
zoals metalen en pesticiden of om onderzoek naar
bacteriën (bijvoorbeeld legionella, salmonella) en
kleine waterdiertjes. Ook deskundigheid op vlak
van water en waterbodem is uitgebouwd.
Milieuzorg is een focus zowel intern binnen het PIH
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als vanuit de missie.
Het PIH labo gaat mee in de trend naar
vernieuwing van analyses en ontwikkeling van
methoden voor analyse van nieuwe stoffen bij
steeds lagere dosissen. Ook in andere domeinen
zoals humane biomonitoring wordt gekeken naar
citizen science en gebruik van wearables.
Ook een aantal PIH programma’s verlopen in een
internationale context: humane biomonitoring in
het Europese HBM4EU programma, de registratie
van aangeboren afwijkingen bij kinderen volgens
het Europese Eurocat systeem
Dynamisch, Vernieuwend, Eco past bij de manier
waarop het PIH wil inspelen op nieuwe trends in
het kader een gezond leefmilieubeleid.

Open innovatie

Internationaal

Stimulerende omgeving

Het PIH heeft de ambitie om binnen het globale
kader van de door de VN vooropgestelde SDGs
(United Nations, Sustainable Development Goals)
zijn steentje bij te dragen, en zo aan te sluiten bij
de inspanningen van het departement leefmilieu en
het provinciebestuur om het lokale beleid te
verbinden met deze internationale uitdagingen.

Focus op duurzaamheid,
SDGs

Dit is een bonus in het kader van de relatie natuur
en gezondheid die het PIH nauw aan het hart ligt
gezien de medefinanciering van de UA leerstoel
Zorg en Natuurlijke samenleving en de aandacht
voor natuur en gezondheid in de humane
biomonitoringsonderzoeken.

Aandacht voor groen

Optimaal samen gebruik sluit aan bij de visie van
het provinciebestuur en het PIH rond interne
milieuzorg, vermijden van verspilling en duurzame
mobiliteit

Collectief parkmanagement

PIDPA-Waterlink plant hun nieuwe waterlabo onder te brengen op de Blue Gate
site. Dit biedt unieke kansen voor een samenwerking tussen het waterlabo van
PIDPA-Waterlink en het PIH labo, zoals ook reeds onderzocht in piste drie.
Volgende mogelijkheden zijn al besproken met PIDPA-Waterlink:
1. Een beroep doen op de kennis van domeinen waarover de andere partner niet
beschikt, zoals bijvoorbeeld de expertise van het PIH rond afvalwater en milieugezondheid, gebruik maken van elkaars netwerk,…
2. Afspraken rond ontwikkeling van analyses zodat één partner zich specialiseert en
niet beide partners in dezelfde specialisaties moeten investeren.
3. Elkaars back-up zijn bij machine problemen of overload.
4. Samen aankopen voor inrichting van onze laboratoria en burelen, voor uitbouw
van gastoevoer, …
21

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

Naast deze samenwerking geeft de Blue Gate Antwerp site nog verschillende
opportuniteiten om samen te werken met andere partners. De bedrijven
(overheden, waterlabo’s,…),die voor Blue Gate Antwerp kiezen, hebben minstens
gedeeltelijk dezelfde ambities als het PIH waardoor een waaier van mogelijkheden
tot samenwerkingen zich opent. Twee bedrijven die zich daar al zeker zullen
vestigen zijn BlueChem en BlueAPP (Universiteit Antwerpen).
Na onderzoek van verschillende pistes en alternatieve opties is gebleken dat de
door Blue Gate Antwerp gehanteerde tarieven zowel voor de grond als voor de
ontwikkelaar marktconform zijn. De site Blue Gate voldoet aan al de vereisten en
heeft in de ruime omgeving van Antwerpen geen concurrentie.
Een van de verkoopvoorwaarden van de grond stelt de koper verplicht om een
gebouw aan te kopen via de formule “verkoop op plan van gebouw op maat”. Deze
voorwaarde impliceert dat BGA D-BGA B zelf de ontwikkelaar zijn, die een
aannemer gaan contracteren. De ontwikkelingsmarge die daarvoor betaald moet
worden aan BGA D – BGA B is dus een onderdeel dat niet in mededinging heeft
gestaan, maar dat onlosmakelijk verbonden is met de verkoopsvoorwaarden van de
grond en dus niet onderhandelbaar is. Gelet op bovenstaande dient Provincie
Antwerpen voor de aanstelling van de ontwikkelaar beroep te doen op artikel
42,§1,1
d,ii
en
iii
dat
stelt
dat
overheidsopdrachten
enkel
bij
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking geplaatst mogen
worden indien de mededinging ontbreekt om technische redenen of de bescherming
van uitsluitende rechten.
Voor het aanstellen van een ontwerper heeft BGA D-BGA B in samenspraak met het
team
Stadsbouwmeester
een
open
oproep
gelanceerd.
Zevenendertig
ontwerpbureaus hebben een kandidatuur ingediend. Op basis van een toelichting
van de bureaus, referenties en visienota werd dit aantal herleid tot zes. Deze zes
ontwerpbureaus hebben de kans gekregen om hun offerte uiteen te zetten aan de
jury. Uiteindelijk werd een pool van vier ontwerpbureaus gekozen, HUB, POLO,
BULK en Happel Cornelis Verhoeven. HUB kreeg tevens als bijkomende opdracht de
coördinatie van het project.
Een belangrijk punt voor Provincie Antwerpen is dat de aanstelling van de
aannemer in de markt geplaatst wordt via een overheidsopdracht voor werken. In
navolging van het BlueAPP- dossier voor Universiteit Antwerpen is voorzien dat de
ontwikkelaar een overheidsopdracht voert als aankoopcentrale voor Provincie
Antwerpen om over te gaan tot aanstelling van een aannemer der werken, zodat de
mededinging gegarandeerd wordt.
Heden wordt aan uw college gevraagd om een beslissing te nemen betreffende de
deelname van de provincie Antwerpen in het traject met Blue Gate Antwerp. Dit
traject bestaat uit vier fases. Er is reeds informeel een gesprek geweest met Blue
Gate Antwerp om te zien of de vereisten van het PIH ingevuld kunnen worden door
Blue Gate Antwerp en of het PIH voldoet aan de vestigingsvoorwaarden gesteld
door Blue Gate Antwerp. Hieruit is zoals hierboven beschreven gebleken dat PIH en
Blue Gate Antwerp een match zijn.
De volgende vier fases zijn:
1. Studietraject om het concreet programma van eisen te bepalen
2. Eerste schetsontwerp en prijszetting, bij akkoord gevolgd
verkoopovereenkomst
22
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3. Uitwerken tot een voorontwerp met meer gedetailleerde prijs en planning
4. Opmaak volledig bouwdossier
De Provincie Antwerpen heeft het recht om na fase 1 en 2 te beslissen om uit het
project te stappen. De gepresteerde studiekosten zullen dan wel aangerekend
worden. Deze worden voor fase 1 en 2 samen geraamd op 182.250,00 EUR
exclusief btw. Indien uitgestapt wordt na fase 1 zal het bedrag lager liggen. De
gepresteerde uren voor de uitvoering van fase 1 en 2 worden aangerekend aan
volgende tarieven, excl. 21% BTW:
Profiel

Uurtarief exclusief btw

Tekenaar

80 euro/uur

Assistent projectmanager, assistent
ontwerper, consultant

95 euro/uur

Projectmanager, architect, Breeam
assessor

120 euro/uur

Sr. projectmanager, partner, adviseur

140 euro/uur

Directeur

170 euro/uur

Deze prestaties zullen
facturatie.

maandelijks voorgelegd

worden

ter goedkeuring

en

Aangezien in de begroting slechts 5.000.000,00 EUR voorzien was voor de
restauratie, is ondertussen extra budget aangevraagd door middel van een
aanpassing in het meerjarenplan. Deze aanpassing werd goedgekeurd in de
provincieraad van 4 december.
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 19 november 2020.
De provincieraad van Antwerpen,
Gelet op het hogervermelde motieven;
Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet;
Op voorstel van de deputatie,
BESLUIT:
Artikel 1:
Kennis wordt genomen van de onderzochte pistes en de motieven om in te stappen
in een traject bij Blue Gate Antwerp.
Artikel 2:
Beslist wordt om in te stappen in een traject met Blue Gate Antwerp.
Artikel 3:
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Beslist wordt om budget ter beschikking te stellen voor het doorlopen van fase 1 en
fase 2 van het traject, samen geraamd op 182 250 exclusief btw op het
ramingsnummer MJP001252.
VOORZITTER.- Mevrouw Bakelants heeft het woord.
Mevrouw BAKELANTS.- Goedemorgen. Ik wou nog even tussenkomen op dit punt. We zien
dat het PIH een bedrijventerrein overweegt in functie van de milieuvergunning. Dan is Blue
Gate Antwerpen inderdaad een goede match, denk ik. Zoals we hebben kunnen lezen
overwegen ook Pidpa en Waterlink een vestiging op BGA. De nabije vestiging van de labo’s
van PIH is een meerwaarde in functie van de synergie, ook nabijheid van BlueChem en
BlueApp opportuniteiten. De vestiging op het Blue Gate Antwerpen zal een stimulans zijn
richting verdere innovatie binnen PIH. Dus onze fractie keurt dit voorgestelde traject
goed.
VOORZITTER.- Dank je wel. Als er geen tussenkomsten meer zijn, of vragen, dan kunnen
we overgaan tot de stemming.
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
Vastgoed. Turnhout. Cultuurhuis de Warande. Aanpassing
erfpachtgrenzen. Actualisatie gebruiksovereenkomst voor bibliotheek en
archief stad Turnhout. Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
Inleiding
Op 27 april 2004 werd tussen de stad Turnhout en de provincie Antwerpen de eerste
erfpachtovereenkomst afgesloten voor de site van de Warande in Turnhout. Met deze
overeenkomst werd een stuk grond door de stad Turnhout in erfpacht gegeven aan de
provincie Antwerpen, die daarop dan de huidige 2 e podiumzaal (de “kuub”) heeft
gebouwd, om het beheer dan terug te geven aan de stad Turnhout. Met een nieuwe
erfpachtovereenkomst die op 26 juni 2009 tussen de provincie en de stad Turnhout
werd afgesloten, werden de gebouwen van de “oude Warande” voor een periode tot
27 april 2103 aan de provincie in erfpacht gegeven en werd ook het beheer van de 2e
podiumzaal terug overgedragen aan de provincie.
Er werd op 29 juni 2009 tussen dezelfde partijen tevens een gebruiksovereenkomst
ondertekend voor het gebruik door de stad Turnhout van bepaalde lokalen binnen de
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contouren van de erfpacht, onder andere de bibliotheek en de (toen nog toekomstige)
fuifzaal. Deze gebruiksovereenkomst is onlosmakelijk verbonden met de erfpacht.
Op 18 februari 2013 werd een erfpachtakte ondertekend waarbij de contour van de
erfpacht aangepast werd aan de reeds uitgevoerde verbouwingen op de site, zowel in
de Warande zelf als aan de stedelijke fuifzaal “Futur”. De nieuwe erfpachtcontour
werd vastgelegd volgens het opmetingsplan van landmeter-expert Stan De Schutter
van 8/11/2012. Uitgangspunt bleef dat de erfpachtgrenzen op de contour van het
gebouw werden gelegd.
Nadat in 2010 wegens aanwezigheid van asbest in de bibliotheek drastische
sanerings- en herstellingswerken uitgevoerd werden, was ook een grondige
vernieuwing van de bibliotheek en het stedelijk archief aan de orde die gepaard ging
met een uitbreiding van de bibliotheek die nodig is voor een hedendaagse werking.
De werken worden uitgevoerd door de stad Turnhout en zijn momenteel nog in
uitvoering. Door de renovatie/nieuwbouw van de bibliotheek, de afgelopen renovatie
van de 1e podiumzaal en enkele nieuwe inzichten i.v.m. bijvoorbeeld toelevering van
het complex dringt een nieuwe aanpassing van de erfpachtgrens zich op.
Ingevolge deze verschillende renovaties en bouwinitiatieven in de loop van de jaren
zijn intussen ook bepaalde delen van de gebruiksovereenkomst van 29 juni 2009, die
tot op heden nooit geactualiseerd werd, niet meer actueel en dringt zich ook hier een
aanpassing op aan de huidige feitelijke situatie.
Huidige aanpassingen
Door de uitbreiding van de bibliotheek, de uitbreidingen en verbouwingen aan de
Warande en een aantal andere kleine aanpassingen aan de contour van de erfpacht,
verwijst de huidige contour opgenomen in de erfpachtovereenkomst van 18 februari
2013 niet meer naar de werkelijke situatie. De huidig voorgestelde contour waarin
beide partijen zich kunnen vinden wordt weergegeven op het opmetingsplan van
landmeter-expert Glenn Bertels van 8 oktober 2020.
Dit plan bevat de totale in erfpacht gegeven zone aan de site Warande en brengt dus
wijzigingen aan aan zowel het plan gehecht aan de erfpachtovereenkomst van 2004
voor de 2e podiumzaal als aan het plan gehecht aan de erfpachtovereenkomst van
2009 voor de “oude Warande”. Voor het overige zijn er geen inhoudelijke wijzigingen
aan de voorwaarden van de respectievelijke erfpachtovereenkomsten.
Door de verbouwingen van de provincie aan de Warande en van de stad Turnhout aan
de “Futur” en aan de bibliotheek dient ook de huidige gebruiksovereenkomst tussen
de provincie en de stad van 29 juni 2009 geactualiseerd te worden. Deze gewijzigde
gebruiksovereenkomst blijft onlosmakelijk verbonden met de (aangepaste)
erfpachtovereenkomst. De belangrijkste wijziging is de aanpassing van de plannen
met bijhorende in gebruik gegeven ruimtes voor de bibliotheek en archief en
gemeenschappelijke ruimtes (toegang tot bibliotheek en archief en publieke toiletten).
Daarnaast worden ook nog enkele kleine aanpassingen voorgesteld om aan te passen
aan de actuele situatie, bijvoorbeeld voor de verdeling van de kosten voor energie
sinds deze apart meetbaar zijn voor elke betrokken partij. Er wordt ook voorgesteld
een clausule toe te voegen aan de gebruiksovereenkomst dat de deputatie in het
kader van de werkbaarheid gemandateerd wordt door de provincieraad (en het
college door de gemeenteraad en het directiecomité door de raad van bestuur van het
AGB) om een kleine wijziging aan de in gebruik te geven lokalen, indien deze
wijziging minder dan ¼ van de totale oppervlakte van de in gebruik gegeven ruimte
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bedraagt, in de toekomst autonoom te kunnen beslissen middels addendum bij de
overeenkomst.
Omdat de ondergrondse fuifzaal de Futur, in eigendom van het AGB Turnhout, ook
betrokken partij is onder andere door het gebruik van de nooduitgangen, het
gezamenlijk evacuatieplan, het gebruik van gemeenschappelijke ruimtes (toegang tot
lockers) en het gebruik van nutsvoorzieningen, dient het AGB deze
gebruiksovereenkomst mee te ondertekenen.
De bijlagen zijn digitaal beschikbaar.
De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 19 november 2020.
De Provincieraad van Antwerpen,
Gelet op de erfpachtovereenkomsten tussen de stad Turnhout en de provincie
Antwerpen van 27 april 2004, 26 juni 2009 en 18 februari 2013 en de bijhorende
opmetingsplannen;
Gelet op de gebruiksovereenkomst tussen dezelfde partijen van 29 juni 2009;
Gelet op het opmetingsplan van landmeter-expert Glenn Bertels dd. 8 oktober
2020;
Gelet op het aangepast ontwerp van gebruiksovereenkomst met bijhorende
grondplannen;
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, hecht de
provincieraad goedkeuring aan de gewijzigde erfpachtgrenzen opgenomen in de
erfpacht tussen de stad Turnhout en de provincie Antwerpen inzake cultuurhuis de
Warande, zoals aangeduid op het opmetingsplan van landmeter-expert Glenn
Bertels dd. 8 oktober 2020.
Artikel 2:
De
provincieraad
hecht
goedkeuring
aan
voorgebrachte
aangepaste
gebruiksovereenkomst tussen de provincie Antwerpen, de stad Turnhout en het
AGB Turnhout.
VOORZIITTER.- 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.
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Goedgekeurd met 35 stemmen ja.

Nr. 4/3 van de agenda
Aanstellen netwerkintegrator. Plaatsen van de opdracht. Bestek.
Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
In vergadering van 22 oktober 2020 keurde de provincieraad het plaatsen van de
opdracht, de gunningswijze en de selectieleidraad voor de overheidsopdracht
netwerkintegrator goed.
Deze opdracht is verschenen in het bulletin der aanbestedingen op 23 oktober 2020
en in het Europees publicatieblad op 28 oktober 2020. De geselecteerde kandidaten
zullen uitgenodigd worden om een offerte in te dienen op basis van het bestek dat
hierbij ter goedkeuring aan de provincieraad wordt voorgelegd.
De opdracht heeft een initiële looptijd van 4 jaar, te rekenen vanaf de datum
vermeld bij de sluiting.
Na het verstrijken van deze initiële looptijd kan de opdracht 3 maal verlengd worden
met een periode van 1 jaar.
De offertes zullen worden beoordeeld op basis van volgende gunningscriteria:




Prijs 50% (waarvan prijs excl. publieke wifi 45% en prijs publieke wifi 5%).
Kwaliteit 40%
Innovatie 10%

Het gunningscriterium prijs wordt beoordeeld aan de hand van een TCO over 4 jaar
berekend op de opgegeven geschatte aantallen.
Het gunningscriterium kwaliteit wordt beoordeeld aan de hand van het niveau en
kwaliteit van de technische specificaties en voorgestelde diensten. De kwaliteit van
de offerte wordt geëvalueerd op basis van de vergelijking tussen de voorgestelde
oplossing en de uitgedrukte behoefte. De kwaliteitsparameters welke beoordeeld
worden, zijn opgenomen in het bestek en aangeduid met een referentie Req.x. Elk
requirement wordt op zichzelf geëvalueerd alsook de samenhang en de technische
kwaliteit van het geheel.
Het gunningscriterium innovatie wordt beoordeeld aan de hand van het antwoord
van de inschrijvers op de requirements vermeld in het bestek onder het hoofdstuk
innovatie.
De opdracht wordt geraamd op 8.600.000 EUR incl. btw voor de rechtspersoon
provincie Antwerpen voor een periode van 84 maanden.
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 19 november 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;
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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 bestek voor de overheidsopdracht voor het aanstellen van
een integrator voor het beheer, onderhoud en ondersteuning van de
netwerkomgeving van de Provincie Antwerpen goed met een kostenraming van
8.600.000 EUR incl. btw.
BIJLAGEN: zijn digitaal beschikbaar:
- Bestek + bijlagen
VOORZIITTER.- 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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7. BESLOTEN VERGADERING
Nr. 7/1 van de agenda
Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (PROCORO): wijziging
samenstelling. Goedkeuring.
Verslag van de deputatie

Men gaat over tot geheime stemming. 35 leden nemen eraan deel. Er zijn
34 stemmen ja bij 1 onthouding, zodat het voorstel is goedgekeurd.
De vergadering wordt gesloten om 10.23 uur.
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