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De vergadering wordt geopend te 10.37 uur. 
 
Mevrouw de Gouverneur en de heer Provinciegriffier zijn aanwezig. 
 
Tekenden de aanwezigheidslijst: 
 
Mevrouw AVONTROODT Yolande 
Mevrouw BAETEN Els 
Mevrouw BAYRAKTAR Aysel 
De heer BELLENS Peter 
Mevrouw BOCKX Greet 
De heer BOLLEN Ivo 
Mevrouw BOONEN Nicole 
De heer BUNGENEERS Luc 
Mevrouw BWATU NKAYA Annie 
De heer CALUWÉ Ludwig 
De heer CLAESSEN Jan 
Mevrouw COLSON Mireille 
De heer CORLUY Bert 
Mevrouw COTTENIE Christ'l 
De heer CUYT Rony 
De heer DE HAES Jan 
Mevrouw DE HERT Vera 
De heer DELEUS Stefaan 
De heer DE VEUSTER Daan 
De heer DILLEN Koen 
De heer EL ABOUSSI Oussama 
De heer FEYAERTS Patrick 
De heer GEUDENS Frank 
De heer GEYSEN Kris 
Mevrouw GIELEN Pascale 
De heer GODDEN Jürgen 
De heer GOOSSENS Kris 
Mevrouw GÜLHAN Saadet 
De heer HELSEN Koen 
De heer HENS Werner 
Mevrouw JACQUES Ilse 
De heer JANSSEN Patrick 
De heer JANSSENS Eric 
De heer KERREMANS Koen 
De heer LEMMENS Luk 
De heer MARCIPONT Daniël 
De heer MEEUS Michel 
De heer MERCKX Kris 
Mevrouw MICHIELSEN Inge 
De heer MINNEN Herman 
Mevrouw MOREAU Livia 
Mevrouw NAERT Nicole 
De heer PALINCKX Koen 
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De heer PEETERS Bruno 
Mevrouw PEETERS Marleen 
De heer RÖTTGER Rik 
De heer SCHOOFS Hans 
De heer SELS Frank 
Mevrouw STEVENS Lili 
De heer THIJS Danny 
De heer UGURLU Sener 
De heer VAN EETVELT Roel 
Mevrouw VAN GOOL Greet 
Mevrouw VAN HAUTEGHEM Marleen 
Mevrouw VAN HOFFELEN Karin 
De heer VAN HOVE Bart 
Mevrouw VAN LANGENDONCK Gerda 
Mevrouw VAN OLMEN Mien 
Mevrouw VANALME An 
De heer VANDENDRIESSCHE Diederik 
Mevrouw VERHAERT Inga 
De heer VERHAEVEN Eddy 
Mevrouw VERLINDEN Linda 
De heer VOLLEBERGH Steven 
Mevrouw WECKHUYSEN Wendy 
De heer ZANDER Jan 
 
 
Verontschuldigd: De heer Koen De Cock, Mevrouw Iefke Hendrickx, De heer Jan 
Huijbrechts, Mevrouw Loes Van Cleemput, Mevrouw Katleen Van Hove en De heer Tim 
Willekens. 
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De raad is bijeen in openbare vergadering. 
 
 
 Mondelinge vragen 

 

 

 OPENBARE VERGADERING 

 

Oproeping en agenda. 
  (inlassen 1 en 2) 
 

 
0. Provinciale overheid 
 

 

Mevrouw de gouverneur verlaat de vergadering. 
 
 
Nr. 0/1 van de agenda 
 
Aanduiding vertegenwoordiger provincie Antwerpen in Algemene Raad 
Instituut voor Tropische Geneeskunde. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 3) 

Mevrouw AVONTROODT meent dat het wellicht overbodig is, maar ze wil 
deze kandidatuur van de gouverneur graag volmondig steunen. Ze meent 
dat de gouverneur dit instituut op de wereldkaart heeft gezet. 
 
 
Men gaat over tot de geheime stemming. 53 leden nemen er aan 

deel. Er zijn 50 stemmen ja, 2 stemmen nee en 1 onthouding zodat 

het voorstel is goedgekeurd. 

 
Stemming nr. 1. 

(inlassen 4) 
 
 
Mevrouw de gouverneur vervoegt opnieuw de provincieraad. 
 
 
De vergadering wordt door de voorzitter geschorst om 10.39 uur zodat 
een punt van de Raad van Bestuur kan worden besproken. 
 
 
De vergadering wordt hernomen om 10.47. 
 

 
1. Cultuur 
 

 
Nr. 1/1 van de agenda 
 
Ontbinding en vereffening van het APB Arenbergschouwburg provincie 
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Antwerpen. Aanstelling vereffenaars. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 5) 

Goedgekeurd met 52 stemmen ja, bij 8 onthoudingen. 
 
Stemming nr. 3. 

(inlassen 6) 
 

 

Nr. 1/2 van de agenda 
 
Wijziging statuten APB Cultuurhuis de Warande. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 7) 

Goedgekeurd met 56 stemmen ja, bij 4 onthoudingen. 
 
Stemming nr. 4. 

(inlassen 8) 
 

 2. Ruimtelijke ordening, mobiliteit en intercommunales 
 

 

Nr. 2/1 van de agenda 
 
Uitvoering RSPA : PRUP “Afbakeningslijn” – Herentals – voorlopige 
vaststelling. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 9) 

 

 

Nr. 2/2 van de agenda 
 
Uitvoering RSPA : PRUP “Aarschotseweg” – Herentals – voorlopige 
vaststelling. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 10) 

 

 

Nr. 2/3 van de agenda 
 
Uitvoering RSPA : PRUP “Klein Gent Zuid” – Herentals – voorlopige 
vaststelling. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 11) 

 

 Nr. 2/4 van de agenda 
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Uitvoering RSPA : PRUP “Laagland” – Herentals – voorlopige vaststelling. 
Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 12) 

 

 

Nr. 2/5 van de agenda 
 
Uitvoering RSPA : PRUP “Stedelijk Woongebied” – Herentals – voorlopige 
vaststelling. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 13) 

 

 

Nr. 2/6 van de agenda 
 
Uitvoering RSPA : PRUP “Stadrandbos Greesbos” – Herentals – voorlopige 
vaststelling. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 14) 

De agendapunten 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5 en 2/6 worden 

goedgekeurd met 60 stemmen ja. 
 
Stemming nr. 5. 

(inlassen 15) 
 

 
3. Economie, landbouw, innovatie en internationale samenwerking 
 

 
4. Financiën en logistiek 
 

 

Nr. 4/1 van de agenda 
 
Vastgoed. Herselt. Provinciaal groendomein Hertberg. Aankoop 
weekendverblijven. Fase 5. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 16) 

Goedgekeurd met 60 stemmen ja. 
 
Stemming nr. 6. 

(inlassen 17) 
 

 

Nr. 4/2 van de agenda 
 
Vastgoed. Fietsostrade Herentals-Balen. Deelprojecten 1-2-3-4 (cluster 1) 
en 13-14-15-16 (cluster 3). Eerste reeks aankopen (deelprojecten 4 in 
Olen en 16 in Balen). Goedkeuring. 
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Verslag van de deputatie 
(inlassen 18) 

Goedgekeurd met 59 stemmen ja. 
 
Stemming nr. 7. 

(inlassen 19) 
 

 

Nr. 4/3 van de agenda 
 
Topsporthal. Verhoging nominatim subsidie aan de stad Antwerpen voor 
onderhouds- en herstellingswerken. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 20) 

Goedgekeurd met 60 stemmen ja. 
 
Stemming nr. 8. 

(inlassen 21) 
 

 5. Onderwijs en jeugd 
 

 6. Energie, communicatie en ICT 
 

 
7. Recreatie, sport en toerisme 
 

 

Nr. 7/1 van de agenda 
 
Ontbinding en vereffening van het APB Sport. Aanstelling vereffenaars. 
Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 22) 

De heer HELSEN wil graag bij de ontbinding van het APB Sport 
benadrukken welk goed sportbeleid er gedurende jaren gevoerd is binnen 
de provincie. Hij wil dit meegeven aan Vlaanderen zodat men deze 
medewerkers naar waarde acht. Hijzelf heeft gedurende de periode 2006-
2012 mee vorm mogen geven aan dit sportbeleid en hij overloopt ook de 
verwezenlijking van zijn voorgangers. Er is een beleid gevoerd voor de 
gemeentes en ook aan de federaties is hulp geboden, ondermeer via het 
Huis van de Sport. Ook plaatst hij de sportregiowerking en het 
jeugdsportfonds in de kijker. Ook de topsporthal (Lotto Arena) en het G-
sportfonds verdienen waardering. Onder impuls van de provincie is de G-
sport fel ontwikkeld: sportclubs organiseren kennismakingsdagen en het 
aanbod voor de G-sporter is uitgebreid. 
 
Het APB is een goed werkende dienst met een enthousiaste en 
ondernemende directeur Tom Van Look, Elke Leenaards die in Brasschaat 
het sportcentrum heeft uitgebouwd, Kristel Van Loon die heeft 
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meegewerkt aan de uitbouw van het APB en Valerie Van Hauwaert en 
Dimitri Beuckelaers die alles in het jeugdsportfonds en het G-sportfonds in 
goede banen hebben geleid. Hij wenst ook de vele andere medewerkers te 
bedanken en de heer Helsen wenst hen veel succes in hun nieuwe 
uitdaging. 
 
 
Goedgekeurd m et 56 stemmen ja, bij 6 onthoudingen. 
 
Stemming nr. 9. 

(inlassen 23) 
 
 
De heer SCHOOFS laat weten dat er een bijkomende ja-stem genoteerd 
mag worden voor hem. 
 
 
Mevrouw MICHIELSEN laat weten dat zij ja wilde stemmen in plaats van 
de onthouding die geregistreerd werd. 
 

 
8. Personeel, organisatieontwikkeling en veiligheid 
 

 

Nr. 8/1 van de agenda 
 
Pensioenovereenkomst tussen de provincie Antwerpen en de stad 
Antwerpen. Amendering pensioenlastconventies met de APB's in het kader 
van de bestuurshervorming vanaf 2018. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 24) 

De heer MERCKX heeft een vraag bij de procedure. Het stuk is pas 
ontvangen op 7 december, dit is laat. Kan dit stuk dan wel behandeld 
worden, om dit wettelijk te laten verlopen? 
 
 
De heer PROVINCIEGRIFFIER antwoordt dat bij de gewone procedure het 
stuk 8 dagen voor de behandeling op provincieraad bezorgd. Het kon niet 
anders dan dit stuk pas laat te bezorgen door de overeenkomst met de 
stad Antwerpen. Indien de heer Merckx aandringt op een behandeling bij 
hoogdringendheid, is een 2/3 meerderheid vereist. 
 
 
De heer MERCKX heeft begrip voor de situatie, maar dit toont volgens 
hem aan dat de overdracht chaotisch verloopt. 
 
 
Mevrouw NAERT meent dat er geen tijd is geweest om dit te bespreken in 
de commissie, daarom vraagt zij of het mogelijk is hier uitleg te krijgen. 
Het doel is dat de operatie budgetneutraal verloopt. Zij begrijpt dat de 
pensioenlast bij de provincie blijft, maar dat de stad Antwerpen jaarlijks 
voor een bijpassing zorgt. Zal dit jaarlijks op de provincieraad behandeld 
worden? Wie heeft als instantie het meeste baat bij deze regeling? Zij 
heeft de indruk dat de provincie als infuus voor de stad optreedt. Ze blijft 
erbij dat het spijtig is dat dit niet op de commissie is behandeld. 
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De heer DE HAES meent dat dit een technische zaak is. Normaal wordt er 
een pensioenlastconventie gesloten. Hier is gekozen voor een alternatief 
waarbij de last door de provincie wordt gedragen, maar terugbetaald 
wordt door de stad. In de kostenberekening is deze niet nadelig, in de tijd 
is deze dynamisch. Het is dus een goede overeenkomst voor de provincie 
en ze zal jaarlijks onderhevig zijn aan een evaluatie, maar het is niet 
helemaal zeker of deze op de provincieraad zal komen. 
 
 
Mevrouw NAERT vraagt of dit is afgetoetst door juristen. 
 
 
De heer DE HAES bevestigt dat hij dit niet zelf verzonnen heeft. 
 
 
Mevrouw NAERT vraagt of dit ook doorgenomen is met de vakbonden. 
 
 
De heer DE HAES bevestigt dat dit is afgetoetst en doorgesproken met de 
vakbonden. 
 
 
Goedgekeurd met 58 stemmen ja, bij 7 onthoudingen. 
 
Stemming nr. 10. 

(inlassen 25) 
 

 9. Welzijn 
 

 10. Europa, plattelandsbeleid en sociale economie 
 

 11. Milieu, natuur en Mondiaal beleid 
 

 

Nr. 11/1 van de agenda 
 
Erratum. Provinciale Initiatieven. Intercommunale Vereniging Hooge 
Maey. Buitengewone Algemene Vergadering van 21 december 2017. 
Agenda. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 26) 

Mevrouw NAERT meent dat zij enkele vragen stelde aan de dienst in 
voorbereiding van deze provincieraad. Ze had hierop nog geen antwoord 
gekregen. Dit zou ondertussen wel ontvangen zijn, maar met goedkeuring 
van gedeputeerde Röttger brengt ze haar vragen hier. 

1. De cijfers die we kregen zijn gebaseerd op het bezit van 55.730 
aandelen. Op mijn schriftelijke vraag van 19 mei 2016 werd me 
geantwoord dat de provincie 58.102 bezit. Graag woordje uitleg in 
verband met het verschil. 
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2. De prijs, bekomen voor de aandelen ingevolge de uittreding 
benaderen meer de nominale in plaats van de intrinsieke waarde. 
Ik baseer me op de cijfers me gegeven als antwoord, door eerste 
gedeputeerde Lemmens, tijdens de voorbije 
begrotingsbesprekingen. Ook hier een woordje uitleg graag; 

3. Tot slot: is er al iets meer geweten over de overnameprijs te 
betalen door NV Indaver? 

 
 
De heer RÖTTGER bevestigt dat het antwoord op haar vragen ondertussen 
in de mailbox van mevrouw Naert beland moeten zijn. 
Ieder jaar wordt er een deel van het kapitaal terugbetaald aan de 
aandeelhouders. Het totaal aantal aandelen daalt dus per jaar. De 
toestand (december 2017) is dat de provincie Antwerpen 10.000 S 
aandelen bezit en 45.730 R aandelen, in totaal 55.730 EUR. 
 
Het betreft geen uittreding uit de intercommunale. De intercommunale 
vereniging wordt vervroegd ontbonden en vereffend tijdens de AV van 21 
december 2017. De redenen waarom zijn uitgebreid beschreven. De 
uitbating van een stand-alone stortplaats is in Vlaanderen een aflopend 
verhaal. 
Het bedrag dat door INDAVER betaald wordt, is na onderhandelingen 
overeengekomen tussen alle vennoten en bestaat uit 3 delen: 
Indaver, de private partner, zorgt ervoor dat de andere vennoten hun 
kapitaal terugkrijgen, samen met het uitstaande dividend en een 
scheidingsaandeel. In ruil daarvoor neemt nv Indaver de resterende 
activa en schulden aan derden over. Dit houdt in dat zij onder andere 
instaan voor de nazorg van de sanering van de stortplaats. De kosten 
voor de nazorg worden geschat op circa 80.000 EUR/jaar voor nazorg 
onderhoud en circa 170.000 tot 500.000 EUR/jaar voor het zuiveren van 
het sanerings (drainage)water. 
 
Dat we nu het kapitaal terugkrijgen, het superdividend en een 
scheidingsaandeel is een billijke verdeling, gezien de negatieve prognose 
voor de toekomst van de IHM. Voor de provincie is dit een gunstig 
scenario. Bij de huidige ontbinding krijgen we een gelijk procentueel 
aandeel zoals alle publieke vennoten. Stel dat IHM verder had bestaan en 
negatieve resultaten had geboekt, dan hadden wij eind 2018 moeten 
uittreden uit een negatief verhaal. Dat zou zeker financieel minder gunstig 
zijn. 
 
We krijgen dus ons volledig kapitaal terug en al die jaren hebben we 
dividend uitgekeerd gekregen. In de totale looptijd van de 
intercommunale heeft de vereniging voor 68.741.235,47 EUR dividend 
uitbetaald, als provincie hebben we hier 10% van gekregen. 
 
INDAVER zal er voor zorgen dat de vennoten hun kapitaal terug krijgen, 
samen met het uitstaande dividend en een bijkomend te bepalen 
scheidingsaandeel. In ruil daarvoor neemt INDAVER de resterende activa 
en schulden aan derden over. 
In totaal betaalt INDAVER 14.592.818,6 EUR uit aan de vennoten 
waarvan 2.062.333,69 EUR aan de provincie Antwerpen. 
 
 
De heer MERCKX vraagt of Indaver de site verder zal ontwikkelen en wat 
de waarde is van de neveneffecten. Ook vraagt hij of de overnameprijs 
die Indaver zal betalen, bepaalt is door experten. 
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De heer RÖTTGER antwoordt dat de waarde van de overnameprijs is 
bepaalt door een expertencomité. Alles wordt hierin verrekend en dat 
geheel ligt hier voor. 
Qua neveneffecten is er een opstalrecht dat weinig waarde heeft en de 
inkomsten uit de groene stroom. De opbrengen daarvan zijn mee 
verrekend. 
 
 
De heer MERCKX vraagt of er een correcte prijs is geschat voor de grond 
en de terreinen. 
 
 
De heer RÖTTGER meent dat dit een erfpacht van de stad Antwerpen 
betreft aan de intercommunale, waar het erfpachtrecht naar Indaver 
overgaat. 
 
 
Goedgekeurd met 64 stemmen ja, bij 2 onthoudingen. 
 
Stemming nr. 11. 

(inlassen 27) 
 

 
12. Waterbeleid 
 

 
13. Moties 
 

 
14. Interpellaties 
 

 
 
 

15. BESLOTEN VERGADERING 
 

 

De vergadering wordt gesloten om 11.13 uur. 


