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De vergadering wordt door de voorzitter geopend om 14.33 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 
Mevrouw COLSON Mireille 
De heer CORLUY Bert 
De heer CUYT Rony 
De heer DE COCK Koen 
De heer DE HAES Jan 
Mevrouw DE HERT Vera 
De heer DELEUS Stefaan 
De heer DE VEUSTER Daan 
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 
De heer HUIJBRECHTS Jan 
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 
De heer PEETERS Bruno 
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Mevrouw PEETERS Marleen 
De heer SCHOOFS Hans 
De heer SELS Frank 
Mevrouw STEVENS Lili 
De heer UGURLU Sener 
Mevrouw VAN CLEEMPUT Loes 
De heer VAN EETVELT Roel 
Mevrouw VAN HAUTEGHEM Marleen 
Mevrouw VAN HOFFELEN Karin 
De heer VAN HOVE Bart 
Mevrouw VAN HOVE Katleen 
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 WILLEKENS Tim 
De heer ZANDER Jan 
 
 
Verontschuldigd: 
De heer Jan CLAESSEN, mevrouw Christ'l COTTENIE, de heer Koen DILLEN, mevrouw 
Iefke HENDRICKX, de heer Rik RÖTTGER, de heer Danny THIJS en mevrouw Greet VAN 
GOOL. 
 



 
 

4

 
De raad is bijeen in openbare vergadering. 
 
 
Bij het begin van de vergadering licht gedeputeerde LEMMENS de ambitienota ‘Provincies 
zelfbewust!’ toe. 
 
Op het colloquium in december 2016 werd de nota voorgesteld. Op vraag van een aantal 
raadsleden doet hij met veel plezier en als voorzitter van de VVP, een korte toelichting. 
De nota kwam tot stand op basis van heel wat samenwerking en inzet. Hij werd aan alle 
leden van de provincieraad bezorgd. 
Sinds de zomer van 2016 is er duidelijkheid over de transitie: vanaf 1 januari 2018 
verdwijnen de persoonsgebonden bevoegdheden van de provincies en komt de werking 
van de provincie als intermediair bestuur te liggen op de grondgebonden bevoegdheden. 
De beslissing van de Vlaamse regering is wat ze is, aldus de heer Lemmens maar biedt 
zoals de nota aantoont, nieuwe kansen. 
Gedeputeerde Lemmens overloopt de diverse beleidsdomeinen zoals die in de nota zijn 
geformuleerd. Hij verwijst naar concrete taken die voor onze provincie van toepassing 
zijn. Of het nu gaat om de implementatie van de omgevingsvergunning, fietsbeleid of 
groendomeinen. Het provinciaal onderwijs blijft een buitenbeentje omdat dit een 
persoonsgebonden materie is. 
Hij besluit met te stellen dat dit document aantoont dat ook de komende jaren de 
provincies een rol zullen spelen. De ambities van deze rol worden vertolkt in deze nota. 
 
 
 
 Mondelinge vragen 

 

Mondelinge vraag van de heer Frank Geudens (sp.a) aan mevrouw de 
Gouverneur in verband met intercommunales. 
 
 
De heer GEUDENS verwijst naar de actualiteit. In het bijzonder de “storm” die 
er de voorbije weken is geweest omtrent de vergoedingen van bestuurders en 
werking van de intercommunales. Meerdere partijen hebben terzake 
voorstellen geformuleerd. Ook mevrouw de gouverneur heeft, aldus spreker, in 
een interview met ATV een voorstel geformuleerd waarbij de coördinatierol van 
de provincies en het voorstel tot burgemeesters in de provincieraad de 
voornaamste elementen zijn. Voor wat het laatste element betreft, begrijpt hij 
dit niet; zelfs tegenstrijdig met het argument dat de intercommunales onder de 
bevoegdheid van de provincies het democratisch deficit zou counteren. Hij 
vernam graag welke reacties zij op haar voorstel heeft ontvangen en welke 
stappen zij verder wenst te nemen om haar visie kans op slagen te geven. 
 
 
Mevrouw de GOUVERNEUR verwijst in haar antwoord naar het zeer groot aantal 
intercommunales die er nu zijn (2279, gemiddeld 89 per gemeente). Ook 
verwijst zij naar een vroeger parlementair initiatief die in een inkanteling van 
de intercommunales voorzag. Zij zegt dat zij met de grootste schroom en 
voorzichtigheid op de vraag van ATV is ingegaan. Haar standpunt is ingegeven 
door enerzijds een bekommernis tot meer transparantie en de aanpak van het 
democratisch deficit bij de intercommunales en anderzijds dat een aanpassing 
niet meer mag kosten. De aanpassingen moeten rekening houden met de 
omvang en de juiste schaalverhoudingen. De Heilige Graal van de juiste schaal 
is evenwel een illusie. Hierbij is volgens haar een rol weggelegd voor de 
provincies. Dit sluit aan bij een studie uit de jaren ’90. Als je dit dan doet heeft 
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dit ook een impact op de samenstelling van de provincieraad. Vandaar haar 
voorstel dat de helft van de provincieraad wordt aangeduid door de lokale 
besturen (via rotatie per 3 jaar cf. Bundesrat in Duitsland) en de andere helft 
uit rechtstreeks verkozen provincieraadsleden (35 of helft van de gemeenten 
van de provincie). Er wordt hierdoor een link gelegd met het lokaal bestuur. 
Het provinciaal beleid kan hierdoor een nieuwe dynamiek krijgen. Provincie en 
gemeenten kunnen hierdoor meer als één geheel worden bekeken. De 
intercommunales kunnen hierdoor ingebed worden in deze nieuwe structuur. 
 
 
 
Mondelinge vraag van de heer Koen Kerremans (Groen) in verband met de 
onteigeningskosten voor de fietsostrades. 
 
 
De heer KERREMANS verwijst naar zijn eerder vragen hierover. De motivatie 
voor deze vraag ligt in het feit dat deze kosten gemeenten ervan weerhouden 
om dergelijke initiatieven te nemen. Hij vernam van de woordvoerder van 
gedeputeerde Lemmens dat hierover al is gesproken met Vlaams minister 
Weyts. De woordvoerder had naar aanleiding van de bespreking op de agenda 
van de gemeenteraad van Heist op den Berg van de fietsostrade Lier-Aarschot, 
dat de provincie de fietsostrade niet zelf realiseert maar dat de provincie het de 
gemeente zo gemakkelijk mogelijk maakt. Wat wordt met dat laatste verstaan 
en wat is de stand van zaken na het gesprek met de minister? 
 
 
De heer LEMMENS verwijst naar eerdere antwoorden aan de heer Kerremans. 
Op 30 januari 2017 heeft er een beleidsoverleg plaatsgevonden met de 
gedeputeerden van de Vlaamse provincies die verantwoordelijk zijn voor 
mobiliteit. Daar heeft de minister zich akkoord verklaard om het aspect van de 
tussenkomst voor kosten van grondverwerving te laten onderzoeken. Een 
ambtelijk overleg is voorzien op 31 maart 2017. Zodra er meer nieuws is wordt 
dit zeker doorgegeven. Vanzelfsprekend neemt dit onderzoek wat tijd. 
Wat het specifiek dossier betreft van de fietsostrade Lier-Aarschot verwijst hij 
naar de beslissing van de provincieraad dat de kosten voor aanleg volledig 
worden terugbetaald (60% provincie, 40% Vlaamse overheid (voorfinanciering 
door provincie)). Bijkomend voordeel voor deze fietsostrade is dat in november 
2016 de raad heeft beslist dat de studiekosten volledig door de provincie 
worden opgenomen en dat het volledig studieproces wordt getrokken door de 
dienst Mobiliteit. 
 

 

 

 OPENBARE VERGADERING 

 

Oproeping en agenda. 
  (inlassen 1 en 2) 
 

 
0. Provinciale overheid 
 

 

Nr. 0/1 van de agenda 
 
Provincieraad. Ontslag van mevrouw Tine Muyshondt. Opvolging. 
Verslag 
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De VOORZITTER deelt mee dat mevrouw Tine Muyshondt en mevrouw Sofie 
Bradt hun ontslag hebben gegeven. Er dient in hun vervanging te worden 
voorzien. 
 
Bij lottrekking worden twee bijzondere commissies voor het onderzoek van 
de geloofsbrieven van de opvolgers samengesteld.  
 
De leden van de commissie die de geloofsbrieven van de heer De Veuster 
onderzoeken zijn: mevrouw BAYRAKTAR Aysel, de heren BOLLEN Ivo, CUYT 
Rony, VAN EETVELT Roel en VERHAEVEN Eddy. 
 
De vergadering wordt geschorst te 15.05 uur om de bijzondere commissies 
de kans te geven hun werkzaamheden aan te vatten. 
De vergadering wordt hernomen te 15.12 uur. 
 
De heer VAN EETVELT brengt als verslaggever het advies ter kennisgeving 
van de raad. De commissie adviseert om de heer De Veuster Daan tot de 
eedaflegging toe te laten. Bij dit advies zijn geen bemerkingen. 
 
Verslag van de bijzondere commissie. 

(inlassen 3) 
 
 
De heer DE VEUSTER legt de wettelijke eed af. 
 
De VOORZITTER heet het nieuwe lid welkom. 
 
(applaus)  
 

 

Nr. 0/2 van de agenda 
 
Provincieraad. Ontslag van mevrouw Sofie Bradt. Opvolging. 
Verslag 

  

De leden van de commissie die de geloofsbrieven van de heer Deleus 
onderzoeken zijn: mevrouw BWATU NKAYA Annie, mevrouw VERHAERT Inga, 
mevrouw VERLINDEN Linda, de heren PALINCKX Koen en UGURLU Sener. 
 
De heer UGURLU brengt als verslaggever het advies ter kennis van de raad. 
De commissie adviseert om de heer Deleus Stefaan tot de eedaflegging toe te 
laten. Bij dit advies zijn geen bemerkingen. 
 
Verslag van de bijzondere commissie. 

(inlassen 4) 
 
De heer DELEUS legt de wettelijke eed af. 
 
De VOORZITTER heet het nieuwe lid welkom. 
 
(applaus) 
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Nr. 0/3 van de agenda 
 
Wijziging van de vertegenwoordiging van de CD&V-fractie in enkele 
commissies, in de Vereniging van Vlaamse Provincies, in enkele APB's en in 
IGEAN. Goedkeuring. 
Verslag 

(inlassen 5) 

Men gaat over tot de geheime stemming. 65 leden nemen eraan deel. 

Er zijn 59 stemmen ja, 2 stemmen nee en 4 onthoudingen, zodat het 

voorstel is goedgekeurd. 

 
Stemming nr. 100. 
 

 
1. Cultuur 
 

 

Nr. 1/1 van de agenda 
 
Budget 2017: Inschrijving subsidiekrediet voor departement Cultuur - 
Stafdienst Cultuur voor de nominatim subsidie Spontini. Goedkeuring. 
Verslag 

(inlassen 6) 

Goedgekeurd met 62 stemmen ja bij 2 onthoudingen. 

 
De VOORZITTER zegt dat er technische problemen zijn zodat zijn ja-stem er 
niet doorkomt. 
 
Stemming nr. 1. 

(inlassen 7) 
 

 
2. Ruimtelijke ordening, mobiliteit en intercommunales 
 

 

Nr. 2/1 van de agenda 
 
Gewestelijk RUP - Ranst en Zandhoven - "Vallei van de Tappelbeek ": advies 
openbaar onderzoek. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 8) 

Goedgekeurd met 64 stemmen ja. 

 
De VOORZITTER zegt dat er technische problemen zijn zodat zijn ja-stem er 
niet doorkomt. 
 
Stemming nr. 2. 

(inlassen 9) 
 

 Nr. 2/2 van de agenda 
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Product fietssnelwegen: aanstellen van communicatiebureau voor de vijf 
Vlaamse provincies – raamovereenkomst voor maximum 4 jaar – 
selectieleidraad, keuze van gunningswijze, samenwerkingsovereenkomst. 
Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 10) 

Goedgekeurd met 64 stemmen ja. 

 
De VOORZITTER zegt dat er technische problemen zijn zodat zijn ja-stem er 
niet doorkomt. 
 
Stemming nr. 3. 

(inlassen 11) 
 

 

Nr. 2/3 van de agenda 
 
Fietsostrade Herentals-Balen - ontwerpplannen, keuze van gunningswijze, 
bestek, raming, addendum aan de samenwerkingsovereenkomst, aanvullende 
diensten, verhoging vastlegging. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 12) 

De heer VANDENDRIESSCHE steunt dit mooi project. Hij heeft een kleine 
opmerking. Hij betreurt dat het gaat om een investering van 30 miljoen euro 
daar waar initieel een raming van 9 miljoen euro was voorzien. In de pers 
focust men alleen dat het zoveel meer kost waardoor het draagvlak voor dit 
project wordt ondermijnd.  
 
 
De heer LEMMENS verwijst naar de commissie waar dit ruim werd toegelicht. 
Daar waar initieel gedacht werd dat de fietsostrade langs de spoorweg een 
eenvoudig iets was blijkt nu dat dit omwille van de ruimtelijke ordening veel 
meer gaat kosten. De woningen liggen bij manier van spreken op de 
spoorweg. Dus worden er bijkomende fietstunnels voorzien. Er komen 
middelen van zowel Europa als van Vlaanderen. 
 
 
De heer VANDENDRIESSCHE heeft geen vragen bij het waarom, maar pleit 
voor realistische ramingen. 
 
 
De heer LEMMENS zegt dat dit realistisch ramen toegelicht werd door de 
diensten in de commissie. 
 
 
De heer BOLLEN vraagt aan de heer Lemmens dat hij zijn felicitaties aan het 
diensthoofd, de heer Brouwers, en zijn dienst wil overbrengen. Ze zijn zeer 
bekwaam en hebben ondanks alle moeilijkheden toch een mooi traject 
uitgewerkt. 
 
 
De heer SCHOOFS verwijst dat we nu naar de grens van onze provincie 
opschuiven. Het is een bosrijke omgeving. Hij bepleit terzake voor 



 
 

9

wortelschermen ter bescherming van het wegdek. 
 
 
De heer LEMMENS zegt dat hij de felicitaties van de heer Bollen zal 
overmaken. Het traject werd uitgewerkt in overleg met de gemeenten en na 
heel wat hoorzittingen. Hierdoor is er een draagvlak gecreëerd om tot een 
goede oplossing te komen. 
 
Dit betekent dat het traject soms duurder uitvalt dan voorzien. 
De opmerking inzake de wortelschermen zal hij aan de betrokken dienst 
doorgeven. Inderdaad moet er rekening gehouden worden met de plaatselijke 
toestanden zodat hiermee op een duurzame manier kan worden gewerkt. De 
gemeenten staan immers later in voor het onderhoud. 
 
 
De heer HENS zegt dat hij als inwoner van de betrokken gemeente, in dit 
dossier soms versteld stond van de kennis en kunde van de betrokken dienst. 
Hij weet dat dit een gigantisch project is. Hij sluit zich aan bij de heer Bollen 
om felicitaties over te maken aan de betrokken dienst. 
 
Goedgekeurd met 64 stemmen ja. 

 

De VOORZITTER zegt dat er nog steeds technische problemen zijn zodat zijn 
ja-stem er nog steeds niet doorkomt. 
 
Stemming nr. 4. 

(inlassen 13) 
 

 

Nr. 2/4 van de agenda 
 
Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap Attaqwa. Budget 
2017. Akteneming. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 14) 

 
Goedgekeurd met 57 stemmen ja, bij 6 stemmen nee en 1 

onthouding. 

 
De VOORZITTER zegt dat er nog steeds technische problemen zijn zodat zijn 
ja-stem er niet doorkomt. 
 
Stemming nr. 5. 

(inlassen 15) 
 

 

Nr. 2/5 van de agenda 
 
Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap Mehmet Akif. 
Budget 2017. Akteneming. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 16) 

Goedgekeurd met 57 stemmen ja, bij 6 stemmen nee en 1 

onthouding. 
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De VOORZITTER zegt dat er nog steeds technische problemen zijn zodat zijn 
ja-stem er niet doorkomt. 
 
Stemming nr. 6. 

(inlassen 17) 
 

 

Nr. 2/6 van de agenda 
 
Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap Innerlijke Vrede. 
Budget 2017. Akteneming. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 18) 

Goedgekeurd met 57 stemmen ja, bij 6 stemmen nee en 1 

onthouding. 

 
De VOORZITTER zegt dat er momenteel nog steeds technische problemen 
zijn zodat zijn ja-stem er niet doorkomt. 
 
Stemming nr. 7. 

(inlassen 19) 
 

 

Nr. 2/7 van de agenda 
 
Erediensten. Mol. Islamitische geloofsgemeenschap Ensar. Budget 2017. 
Akteneming. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 20) 

Goedgekeurd met 57 stemmen ja, bij 6 stemmen nee en 1 

onthouding. 

 

De VOORZITTER zegt dat er nog steeds technische problemen zijn zodat zijn 
ja-stem er niet doorkomt. 
 
Stemming nr. 8. 

(inlassen 21) 
 

 

Nr. 2/8 van de agenda 
 
Erediensten. Mechelen. Aartsbisschoppelijke gebouwen van de eredienst. 
Kosten in de periode van 1995 tot 15 oktober 2016. Verdeling van de 
provinciale lasten. Dadingsovereenkomst met de provincie Waals-Brabant. 
Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 22) 

Goedgekeurd met 64 stemmen ja. 

 
De VOORZITTER zegt dat er nog steeds technische problemen zijn zodat zijn 
ja-stem er niet doorkomt. 
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Stemming nr. 9. 

(inlassen 23) 
 

 
3. Economie, landbouw, innovatie en internationale samenwerking 
 

 4. Financiën en logistiek 

 

Nr. 4/1 van de agenda 
 
Tweede erratum. Meerjarenplan 2014 – 2019 (budgetjaar 2017). Evenwicht 
na de tweede reeks wijzigingen. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 24) 

Goedgekeurd met 45 stemmen ja, bij 13 stemmen nee en 6 

onthoudingen. 

 
De VOORZITTER zegt dat er nog steeds technische problemen zijn zodat zijn 
ja-stem er niet doorkomt. 
 
Stemming nr. 10. 

(inlassen 25) 
 

 

Nr. 4/2 van de agenda 
 
Tweede reeks wijzigingen van 2017.  
Diverse correcties op budgetopmaak 2017. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 26) 

Voorlopig aangenomen. 

 

 

Nr. 4/3 van de agenda 
 
Tweede reeks wijzigingen van 2017.  
Consultancy en programmatie van de toepassingen voor de 
omgevingsvergunningen op het Sindala platform.  
 
Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget  
Beleidsdomein Leefmilieu. Exploitatiebudget – Uitgaven  
Vermindering van transactiekrediet 2017.  
 
Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit. Exploitatiebudget – Uitgaven  
Vermindering van transactiekrediet 2017.  
 
Beleidsdomein Mens, Communicatie en Organisatie. Exploitatiebudget – 
Uitgaven  
Vermindering van transactiekrediet 2017.  
 
Beleidsdomein Informatie- en Communicatietechnologie. Exploitatiebudget – 
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Uitgaven  
Vermeerdering van transactiekrediet 2017. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 27) 

Voorlopig aangenomen. 
 

 

Nr. 4/4 van de agenda 
 
Tweede reeks wijzigingen van 2017.  
Verschuiving exploitatiemiddelen binnen stafdienst Vrije Tijd in functie van 
herziening dotaties.  
 
Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget  
Beleidsdomein Vrije Tijd. Exploitatiebudget - Uitgaven  
Verschuiving van transactiekrediet 2017 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 28) 

Voorlopig aangenomen. 
 

 

Nr. 4/5 van de agenda 
 
Tweede reeks wijzigingen 2017.  
Aankoop tractor voor Kasteel d’Ursel - verschuiving exploitatiemiddelen naar 
investeringsbudget.  
 
Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget  
Beleidsdomein Vrije Tijd. Exploitatiebudget - Uitgaven  
Vermindering van transactiekrediet 2017  
 
Budget 2017. Schema B4. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen  
Beleidsdomein Vrije Tijd. Investeringsbudget - Uitgaven  
Vermeerdering van transactiekrediet 2017  
 
Budget 2017 - Schema B3. Investeringsenveloppe  
Investeringsenveloppe IE07 - Vrije Tijd  
Rubriek II.A.3. Roerende goederen - Uitgaven  
Vermeerdering van verbinteniskrediet  
Vermeerdering van transactiekrediet 2017 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 29) 

Voorlopig aangenomen. 
 

 

Nr. 4/6 van de agenda 
 
Tweede reeks wijzigingen van 2017  
Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit - budget voor studies, verhoging 
van uitgaven  
 
Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget  
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Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit. Exploitatiebudget – Uitgaven  
Vermeerdering van transactiekrediet 2017  
 
Budget 2017. Schema B4. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen  
Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit. Investeringsbudget – Uitgaven  
Vermindering van transactiekrediet 2017  
 
Budget 2017 – Schema B3. Investeringsenveloppe  
Investeringsenveloppe IE08 – Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit  
Rubriek III. Investeringen in immateriële vaste activa – Uitgaven  
Vermindering van verbinteniskrediet  
Vermindering van transactiekrediet van 2017  
 
Rubriek II.A.1. Terreinen en gebouwen – Uitgaven  
Vermindering van verbinteniskrediet  
Vermindering van transactiekrediet van 2017  
 
Rubriek II.A.2. Wegen en overige infrastructuur – Uitgaven  
Vermindering van verbinteniskrediet  
Vermindering van transactiekrediet van 2017 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 30) 

Voorlopig aangenomen. 
 

 

Nr. 4/7 van de agenda 
 
Tweede reeks wijzigingen van 2017  
Verschuiving budget in functie van aanschaffing interactieve infostand 
integraal waterbeleid en beschermde vissoorten  
 
Budget 2017. Schema B4. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen  
Beleidsdomein Leefmilieu. Investeringsbudget – Uitgaven  
Verschuiving van transactiekrediet 2017  
 
Budget 2017 - Schema B3. Investeringsenveloppe  
Investeringsenveloppe IE09 - Leefmilieu  
Rubriek II.A.2. Wegen en overige infrastructuur – Uitgaven  
Vermindering van verbinteniskrediet  
Vermindering van transactiekrediet van 2017  
 
Rubriek II.A.3. Roerende goederen – Uitgaven  
Vermeerdering van verbinteniskrediet  
Vermeerdering van transactiekrediet van 2017 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 31) 

Voorlopig aangenomen. 
 

 

Nr. 4/8 van de agenda 
 
Tweede reeks wijzigingen van 2017  
Aanpassing waardeverschil aandeelhouderschap ABC cvba, Maatschappij voor 
sociale woningbouw  
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Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget  
Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid. Exploitatiebudget – 
Uitgaven  
Vermindering van transactiekrediet 2017  
 
Budget 2017. Schema B4. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen  
Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid. Investeringsbudget – 
Uitgaven  
Vermeerdering van transactiekrediet 2017  
 
Budget 2017 - Schema B3. Investeringsenveloppe  
Investeringsenveloppe IE10 – Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid  
Rubriek I.E. Andere financiële vaste activa  
Vermeerdering van verbinteniskrediet  
Vermeerdering van transactiekrediet 2017 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 32) 

Voorlopig aangenomen. 
 

 

Nr. 4/9 van de agenda 
 
Tweede reeks wijzigingen van 2017  
Verrekening kosten Europaweken in Kasteel d’Ursel.  
 
Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget  
Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid. Exploitatiebudget – 
Uitgaven  
Vermindering van transactiekrediet 2017  
Beleidsdomein Vrije Tijd. Exploitatiebudget – Uitgaven  
Vermeerdering van transactiekrediet 2017. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 33) 

De heer MERCKX deelt mee dat zijn fractie zich zal onthouden bij punt 4/2. 
 
Voorlopig aangenomen. 
  

 

Nr. 4/10 van de agenda 
 
Budget 2017. Tweede reeks wijzigingen.  
Aanpassing van de dotaties van het autonoom provinciebedrijf APB Sport 
(SPRT) en het extern verzelfstandigde agentschap privaat met vzw-structuur 
EVAP Provinciaal Sport- en Recreatiedomein De Nekker (PSRN). Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 35) 

Goedgekeurd met 59 stemmen ja, bij 3 onthoudingen. 

 
De VOORZITTER zegt dat er nog steeds technische problemen zijn zodat zijn 
ja-stem er niet doorkomt. 
 
Stemming nr. 11. 
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(inlassen 36) 
 

 

Nr. 4/11 van de agenda 
 
Tweede erratum. Budget 2017. Evenwicht na de tweede reeks wijzigingen. 
Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 37) 

Goedgekeurd met 44 stemmen ja, bij 13 stemmen nee en 7 

onthoudingen. 

 
De VOORZITTER zegt dat er nog steeds technische problemen zijn zodat zijn 
ja-stem er niet doorkomt. 
 
Stemming nr. 12. 

(inlassen 38) 
 

 

Nr. 4/12 van de agenda 
 
Rapport tweede semester 2016 van de financieel beheerder aan de 
provincieraad. Artikels 161 en 162 van het provinciedecreet, rapport aan de 
provincieraad en deputatie over de thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose, 
de beheerscontrole, de evolutie van de budgetten en de voorafgaande 
controle van de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen 
verbintenissen. Kennisname. 
Verslag van de financieel beheerder 

(inlassen 39) 

Kennis wordt genomen. 

 

 

Nr. 4/13 van de agenda 
 
Provinciale overheidsopdrachten. Antwerpen. Onze-Lieve-Vrouwekathedraal. 
Restauratie. Fase 12 c : restauratie van het Schyvenorgel. Verrekening nr. 4 
en verlenging contractuele uitvoeringstermijn. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 40) 

 

 

Nr. 4/14 van de agenda 
 
Provinciale overheidsopdrachten.  
Antwerpen/Deurne. Kasteel Rivierenhof. Dringende instandhoudingswerken : 
luiken. Ontwerp. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 41) 

De agendapunten 4/13 en 4/14 worden goedgekeurd bij 64 stemmen 

ja. 
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Bij de voorzitter zijn er nog steeds technische problemen zodat zijn ja-stem 
er niet doorkomt. 
 
Stemming nr. 13. 

(inlassen 42) 
 

 

Nr. 4/15 van de agenda 
 
Vastgoed. Aartselaar. Wullebeek (A.6.01). Aanleg van een retentiebekken 
(RUP De Reukens). Onteigeningsplan. Definitieve goedkeuring. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 43) 

 

 

Nr. 4/16 van de agenda 
 
Vastgoed. Antwerpen. Laarbeek (A.S.07). Burchtse Weel. Verwerving 
pompstation en wachtbekken. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 44) 

 

 

Nr. 4/17 van de agenda 
 
Vastgoed. Antwerpen. Veldstraat 36. Minnelijke beëindiging erfpacht. 
Verkoop. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 45) 

Mevrouw NAERT deelt mee dat haar fractie zich zal onthouden bij dit punt. 
 
De agendapunten 4/15, 4/16 en 4/17 worden goedgekeurd bij 63 

stemmen ja, bij 1 onthouding. 

 
De VOORZITTER zegt dat bij punt 4/1 er nog een onthouding van mevrouw 
Michielsen zou moeten genoteerd worden. 
 
Bij de voorzitter zijn er nog steeds technische problemen zijn zodat zijn ja-
stem er niet doorkomt. 
 
Stemming nr. 14. 

(inlassen 46) 
 

 

Nr. 4/19 van de agenda 
 
Vastgoed. Mol. Scheppelijke Nete (A.7.29.5). Aanleg van een retentiebekken 
(deel 1). Laatste reeks grondaankopen. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 47) 
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Nr. 4/20 van de agenda 
 
Vastgoed. Zoersel. Trappistenbeek (A.3.21.4). Aanleg overstromingsgebied 
‘Kwikaard’. Aankoop privé-percelen. Tweede reeks grondaankopen. 
Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 48) 

De agendapunten 4/19 en 4/20 worden goedgekeurd bij 64 stemmen 

ja. 

 
Bij de voorzitter zijn er nog steeds technische problemen zijn zodat zijn ja-
stem er niet doorkomt. 
 
Stemming nr. 15. 

(inlassen 49) 
 

 
5. Onderwijs en jeugd 
 

 
6. Energie, communicatie en ICT 
 

 

Nr. 6/1 van de agenda 
 
Provinciale Overheidsopdrachten. Toepassing art. 43 §2 11° van het 
provinciedecreet. Deelname aan raamovereenkomst reproductiemateriaal van 
de provincie Vlaams-Brabant. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 50) 

Goedgekeurd met 64 stemmen ja. 

 
Bij de voorzitter zijn er nog steeds technische problemen zijn zodat zijn ja-
stem er niet doorkomt. 
 
Stemming nr. 16 

(inlassen 51) 
 

 
7. Recreatie, sport en toerisme 
 

 

Nr. 7/1 van de agenda 
 
APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre. Beëindiging 
gebruiksovereenkomst ID&T. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 52) 

 

 Nr. 4/21 van de agenda 
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Interpellatie in verband met 16 jaren met 2 Tomorrowlandweekends, 
ingediend door Kris Merckx (PVDA+). 
Interpellatie 

(inlassen 53) 

De VOORZITTER zegt dat na deze interpellatie punt 7/1 ter stemming zal 
worden voorgelegd. Hij verleent vervolgens het woord aan de heer MERCKX. 
 
 
De heer MERCKX zegt dat de PVDA de fans van Tomorrowland hun plezier 
gunt, maar vindt dat tegelijk de belangen van de omwonenden die 
belangrijke hinder ondervinden van dit megafestival ter harte moeten worden 
genomen  
 
Welnu, aldus de heer Merckx, naar dit laatste is totaal niet omgekeken bij 
wat hij noemt het “geforceerd” doorduwen van het voorliggende voorstel om 
ID&T, voor een periode van maar liefst 17 jaren tot in 2033, toelating te 
geven elk jaar een dubbelfestival van Tomorrowland te organiseren. Het 
bedrijf krijgt daarvoor, opbouw en afbraak inbegrepen, grote delen van het 
terrein gedurende tien weken ter beschikking, en dat in volle 
vakantieperiode. 
De hinder voor de omwonenden dient aldus spreker nochtans wel ter harte 
genomen te worden door de overheid. Omdat hij ernstig is. 
 
Hij citeert uit diverse bezwaren die hij ontvangen heeft. Zo verwijst hij naar 
het bezwaar dat een inwoonster indiende tegen de aanvraag tot 
milieuvergunning voor het dubbelfestival. Het gaat om mevrouw Nora 
Offeciers die hier aanwezig is en geen bezwaar heeft dat haar naam wordt 
genoemd. Ze begint met te beklemtonen: “Ik ben niet tegen het festival. 
Ieder jaar heb ik kinderen, neven en nichten en vrienden van hen, die naar 
het festival gaan en bij mij komen slapen.” 
 
Ze kan dus alvast niet weggezet worden als een verzuurde tegenstandster 
van festivalplezier. Net als wij, kan ook zij dus, instemmen met de grote 
groep mensen van Boom en daarbuiten die de positieve kanten van het 
festival zien, onder meer de aanwezigheid van vooral jonge mensen uit vele 
landen en de vaak vriendelijke en internationale sfeer. Maar mevrouw 
Offeciers en vele anderen vragen terecht ook aandacht en zorg voor de 
andere kant van de medaille. Hij citeert haar verder: “Als die familieleden en 
vrienden festivalbezoekers hier dan, tijdens de uren van het festival, 
aanwezig zijn krijg ik iedere keer dezelfde opmerking: “Nora, hoe hou jij dat 
vol?” En ze vervolgt met een sfeerbeeld van de hinder: “Ik woon in de 
Dirkputstraat. Het hoofdpodium staat op 500 meter (in vogelvlucht) van mijn 
voorgevel. De weg van en naar de camping loopt op 50 meter van mijn 
achtergevel. In de milieuaanvraag staat dat het over 3 dagen gaat, bij mij 
gaat het over 4 dagen festival! Donderdag is er al “the gathering” op de 
camping. Dan kunnen we niet slapen. Het lawaai stopt echt niet om 1 uur 
maar gaat de hele nacht door! Tijdens het festival vliegt er om de 5 minuten 
een helikopter boven het huis, de glazen trillen uit de kasten. Vorig jaar heeft 
men beslist om de bassen van het hoofdpodium, die voeger bij de grond 
stonden, op 20 meter hoogte te hangen. Dit geeft nog meer geluidsoverlast. 
Tijdens de festivaldagen kunnen we niet slapen. Het festival stopt om 1 uur, 
maar het lawaai op de camping duurt de hele nacht. Mijn zoon, die op het 
eerste woont, gaat weg als hij zelf niet naar het festival kan. Wegens 
oververmoeidheid maakt hij anders fouten op het werk. Achter onze tuin 
wordt de laatste 3 jaren een provisoire weg aangelegd van metalen platen 
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waar 8 weken lang dag en nacht over wordt gereden, dus niet alleen tijdens 
het festival, maar ook ervoor en erna. Als er twee weekends zijn, ook tussen 
deze weekends! In bijlage mijn vele mails van de laatste 3 jaar over dit 
nachtlawaai. Iedere keer wordt er beloofd om er iets aan te doen. Iedere keer 
wordt er niets aan gedaan. In 2016 is deze weg nog een maand lang na het 
festival gebruikt, met bijhorende lawaaihinder.” 
 
Hij citeert ook nog een andere e-mail: “Aan de Antwerpse 
provincieraadsleden. Mogen wij u vragen de toelating voor 15 jaar 
dubbeledities van Tomorrowland NIET goed te keuren, en de vorige 
overeenkomst, die slechts 5-jaarlijks dubbeledities toestond, te behouden. 
Indien u toch zou besluiten tot meerdere eer en glorie van de portemonnee 
van ID&T voor de nieuwe overeenkomst te kiezen, zorg er dan voor om de 
burgers die van de overlast 'genieten', financieel te compenseren, bv. voor de 
weekendjes die ze moeten boeken om de streek nu al gedurende 2 
opeenvolgende weekends te ontvluchten.” (Ook andere mensen uit de buurt 
bevestigden mij: ‘De helft van onze straat ziet geen andere oplossing dan 
twee weken weg te trekken’). De mail bevat het verslag van een controle van 
de geluidsmetingen die in 2016 gebeurde met de bewijzen van een rits 
overtredingen van de opgelegde normen. En hij besluit: “Moge dit onderzoek 
van de geluidsmetingen u toch nog even laten nadenken over uw stemgedrag 
in de provincieraad. Met veel dank namens ondermeer de ouders van 
kinderen die niet zullen kunnen slapen en de hart- en andere patiënten die er 
gevoelig aan zijn en wiens hartritme en bloeddruk de hoogte ingaan door het 
gebonk.” 
 
Als u dit hoort, aldus spreker, kan de deputatie toch niet anders dan te 
erkennen dat u er zwaar fout aan deed niet in te gaan op mijn voorstel van 
september om dit dubbelfestival alvast in 2017 niet door te drukken en eerst 
grondig de buurt te bevragen of zo’n dubbelfestival, en dan al zeker elk jaar, 
haar draagkracht niet ver overschrijdt – wat ongetwijfeld het geval is. 
 
Spreker stelt dat hij genoeg realist is om te beseffen hoe ID&T de provincie 
ons voor voldongen feiten heeft geplaatst door vanaf januari al alle tickets 
voor een dubbelfestival uit te verkopen. En dat het onmogelijk is om de 
180.000 tickets voor het tweede weekend nog te annuleren en zo evenveel 
mensen kwaad te maken. U bent als deputatie voor die situatie 
verantwoordelijk omdat u daar niets tegen hebt ondernomen. Het minste wat 
u voor dit jaar nog kan doen is uw miskenning van de problemen van de 
omwonenden een beetje goed te maken door het eerste amendement bij dit 
agendapunt 7.1 goed te keuren.  
 
Hij verwijst hierbij naar een artikel uit de Berliner Zeitung over de regeling 
die de organisatoren van het Lollapaloozafestival in het historische Treptower 
Park (met ook 70.000 bezoekers) vorig jaar uitwerkten. Zij nodigden 
honderden gezinnen uit de onmiddellijke buurt uit, om drie nachten te 
verblijven in een door haar afgehuurd viersterrenhotel met grote 
familiekamers, waar ook huisdieren welkom waren. Wie verkoos om zelf een 
hotel te zoeken kon rekenen op terugbetaling van de kosten voor verblijf in 
een eenpersoonskamer en in een tweepersoonskamer per nacht (ontbijt 
inbegrepen) en verder ook de kosten voor parkeerplaats en huisdier. In 
Berlijn kon de zaak nog in orde gebracht worden einde juli 2016, minder dan 
anderhalve maand vóór het festival. Spreker meent dat het directiecomité 
van APB De Schorre (in casu de deputatie) hiertoe ook in staat moet zijn. 
 
In een tweede apart amendement wordt voorgesteld om de gratis 
festivaltickets voor de gedeputeerden en provincieraadsleden af te schaffen. 
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Het is volgens hem een kwestie van politieke ethiek en zindelijkheid. Ook 
anderen denken op eenzelfde manier. Hij verwijst naar een kranteneditoriaal 
onder de titel ‘N.V. Zelfbediening’ van deze ochtend. 
 
Via de gratis tickets zijn we, aldus spreker, beland bij de nieuwe 
gebruiksovereenkomst, die toelating wil geven voor 17 jaren dubbelfestivals. 
Zijn partij stelt voor om dit punt uit te stellen. 
 
Een dergelijk verreikend contract kan niet afgesloten worden zonder grondige 
bevraging en instemming van de omwonenden. Indien het toch voorgelegd 
wordt zullen wij dan ook tegenstemmen. Een bijkomend argument daarvoor 
is dat de gebruikersovereenkomst onvoldoende de financiële belangen van de 
provincie en haar inwoners behartigt. Het gaat hier om wat hij omschrijft als 
“amateuristisch haastwerk” met als uitgangspunt de financiële imperatieven 
van ID&T. Die zou zijn buitenlandse festivals in Atlanta en ook in Brazilië 
moeten opgeven, hetgeen een zwaar financieel verlies is. Vandaar nu hun 
vraag om hier in België een dubbelfestival te laten doorgaan. 
 
Tijdens zijn betoog verwijst hij ter ondersteuning naar een aantal dia’s die 
hierover worden gepresenteerd. 
 
Bij de baten voor de provincie verwijst men ook naar het engagement van 
ID&T om in de komende 17 jaar 8,5 miljoen EUR investeringen uit te voeren 
in De Schorre. Het besluit van vandaag geeft een verlof tot bouwen van een 
eerste reeks van 5,8 miljoen investeringen. Uit de toelichting blijkt dat ze 
opnieuw vooral gericht zijn op het meer efficiënt en kostenbesparend maken 
van opbouw, afbraak en verloop van het festival en op een betere 
festivalbeleving met meer comfort. Op zich hebben we daar niets tegen. 
 
We zullen ons op dit punt wel onthouden. Als erkenning dat verschillende 
reeds gedane investeringen het centrale deel van De Schorre onmiskenbaar 
verfraaid heeft. Maar we stemmen, aldus spreker, niet voor omdat we vinden 
dat de aanwending van de investeringsmarge die het festival genereert, moet 
vertrekken van de globale noden van het domein doorheen heel het jaar, ten 
gunste van alle bezoekers, en niet alleen van hen die het festival bezoeken. 
 
Een aantal vragen dringen zich volgens spreker hierbij op: Waarom geen deel 
van dit bedrag investeren in de uiterst noodzakelijke renovatie van brasserie, 
met aanpalende binnenspeeltuin en de zalen? Die investering werd volgens 
hem in 2013 geschrapt om de overbodige megasubsidie voor de kunstbrug 
mogelijk te maken. Waarom het nu nieuw gegenereerde geld niet voor een 
belangrijk deel aan te wenden voor die renovatie? 
 
Naast De Schorre ligt ook een groot natuurgebied, eigendom van de 
provincie, de Kleiputten van Terhagen. Om daar duurzame natuurbeleving 
mogelijk te maken zijn belangrijke investeringen nodig. Ook daar zou een 
deel van het geld voor kunnen dienen. En al zeker als de provincie een 
redelijker, hoger bedrag bedingt. We wezen ook al op de mogelijkheid om 
met de nieuwe inkomsten een deel van de sociale en culturele schade te 
herstellen die werd aangericht door de afbouw van het GKC, de sluiting van 
Modem en de afschaffing van het gratis festival Mano Mundo. Het 
investeringsplan moet met andere woorden de globale noden en prioriteiten 
van De Schorre en de provincie als uitgangspunt nemen. 
 
De heer Merckx besluit met de hoop uit te spreken dat hun voorstellen die 
gericht zijn op een evenwicht en verzoening tussen de belangen van de 
festivalgangers enerzijds en die van de omwonenden en de provincie 
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anderzijds, gunstig zal worden onthaald. Hij dankt bij voorbaat.  
 

 

De heer VOLLEBERGH erkent dat de buurt overlast heeft door verschillende 
grote evenementen. Enkele maanden geleden is een stop gekomen aan de 
vele grote evenementen. Door Tomorrowland zal er sowieso -twee weken 
festival en tien weken opbouw en afbraak- hinder zijn voor de omwonenden. 
Dit maakt het mogelijk voor Tomorrowland om te groeien, maar ook de buurt 
geniet mee van de groei. De kleiputten zijn mooier geworden door de 
investeringen van ID&T. Van de investeringen die ID&T doet in De Schorre 
kan de buurt genieten tijdens alle andere weken van het jaar. In de buurt 
waren nog meer kleiputten en sommigen zijn gebruikt als stort en liggen er 
nu troosteloos bij. Spreker is er dan ook van overtuigd dat het festival en de 
investeringen die ermee gepaard gaan ten goede komen aan de omwonenden 
en bij uitbreiding aan de volledige bevolking van de provincie Antwerpen. 
 
 
Mevrouw VAN HOFFELEN stelt zich vragen bij de geldingsduur van de 
voorliggende gebruikersovereenkomst. Deze loopt tot 2033 omdat ervoor 
gekozen is om ze te laten samenvallen met de milieuvergunning. Spreekster 
is ervan overtuigd dat deze perfect losgekoppeld had kunnen worden. 
Minstens zodat elke legislatuur de invulling van De Schorre herbekeken kan 
worden. Ze meent dat het de bevoegdheid is van de provincie om te bekijken 
of het gebruik van het domein nog goed wordt ingevuld. Spreekster vindt de 
hogere gebruiksvergoeding een goede zaak, maar meent dat er nog meer 
uitgehaald had kunnen worden. De tickets tegen verminderd tarief voor 
buurtbewoners komen niet voor in de gebruiksovereenkomst. Ook het 
wijkoverleg komt niet voor in de overeenkomst. 
 
In verband met de investeringen vindt mevrouw Van Hoffelen het vreemd dat 
dit gebeurt door middel van een intentieverklaring. Een intentieverklaring is 
een goodwill-verklaring zonder enig juridisch bindend karakter. Waarom 
wordt dit niet opgenomen in een contract, gekoppeld aan een 
beheerscommissie? Dit biedt meer rechtszekerheid voor beide partijen. In 
verband met het verlof voor bouwen, stelt zich de vraag wat er gebeurt als 
de aannemer failliet gaat tijdens de werken. De werf wordt dan onmiddellijk 
eigendom van de eigenaar (De Schorre), maar deze moet de werken dan wel 
verder afwerken. Worden daarvoor extra reserves aangelegd? 
 
 
De heer VAN HOVE is door de jaren heen gecharmeerd geraakt door het 
festival, vooral omdat hij de economische voordelen voor de gemeente en de 
omgeving ervan ziet. Zelf woont hij op 3 km van het festival en als de wind 
goed zit, kan hij meegenieten van de muziek. Hier in de provincieraad hoort 
hij vreemde voorstellen over hotelkosten terugbetalen en financiële 
compensaties. Hij meent dat ook op andere plekken buurtbewoners last 
hebben van hinder en een financiële compensatie is er al, voor alle 
Bomenaars, omdat door de subsidie die de gemeente krijgt de crisisbelasting 
afgeschaft is. 
 
Spreker vervolgt dat de aanwezigen lid zijn van de provincieraad en van de 
raad van bestuur van het APB De Schorre. Daarmee gepaard gaat het recht 
om tijdens het festival te gaan kijken naar de impact van het festival, ook op 
de omgeving. Hij slaagt er nooit in om op de gewone manier tickets aan te 
kopen, dus hij is de deputatie dankbaar dat ze aanbiedt aan de 
provincieraadsleden om te gaan kijken. Hij stelt echter voor om de tweede 
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kaart niet aan te bieden, maar de mogelijkheid te bieden om deze aan te 
kopen. 
 
 
De heer VOLLEBERGH wilde de gebruiksovereenkomst nog loskoppelen van 
het tickets-verhaal. Spreker herinnert zich dat gedeputeerde Lemmens enkele 
jaren geleden ten strijde trok tegen de gratis tickets voor de Night of the 
Proms. Deze tickets werden door de organisatie gratis ter beschikking 
gesteld, dit was ook het geval voor Tomorrowland. Het is een andere zaak als 
de provincie deze kaarten moet aankopen van de organisator. Dit gaat verder 
omdat er belastinggeld gebruikt wordt om die kaarten aan te kopen. Een 
tussenoplossing zoals de heer Van Hove voorstelt kan dan weer wel. Aan de 
andere kant vindt spreker wel dat de raasleden het recht hebben om toegang 
te krijgen tot het festival. 
 
 
De heer HELSEN heeft geen enkel probleem met het gebruik van het domein 
De Schorre voor Tomorrowland. Bovendien worden er investeringen 
voorgesteld die een win-winsituatie creëren. Hij meent dat men over het 
bedrag kan blijven discussiëren. Hij stelt echter dat het debat over de nieuwe 
gebruiksovereenkomst beter in de provincieraad had kunnen plaatshebben, 
dan in de raad van bestuur van het APB. Bovendien had ook de 
milieuvergunning samen besproken moeten worden en dit alles voor de 
ticketverkoop. Spreker is ervan overtuigd dat de provincie er dan als bestuur 
beter uitgekomen was. 
 
 
De heer PEETERS wil graag de context schetsen. Het bestuur heeft in 2016 
een vraag van het bedrijf ID&T ontvangen, met steun van de gemeenten 
Boom en Rumst om voortaan Tomorrowland te laten doorgaan op twee 
weekends. Op dat moment is men beginnen nadenken over de gevolgen. In 
de eerste plaats moest de milieuvergunning rond energie en afval besproken 
worden. Dit is expliciet apart behandeld van de gebruiksovereenkomst. Bij de 
vorige overeenkomst is de provincie beschuldigt geweest van omkoperij in 
verband met de gratis tickets voor de milieuvergunning werd afgeleverd. 
Daarom is er nu afgewacht of het milieutechnisch mogelijk is. 
 
De provincie moet een milieuvergunning afleveren rond energie en afval en 
moet een gebruiksovereenkomst afsluiten voor het verhuur van het domein. 
Daarnaast moet een vergunning verleend worden voor lichtoverlast door de 
Vlaamse overheid en een vergunning voor de geluidsoverlast door de 
gemeente Boom. 
 
In vergelijking met de vorige overeenkomst is de gebruikersovereenkomst 
fors verhoogt. Dit zijn inkomsten uitsluitend voor het APB De Schorre met 
een investeringspakket van minstens 8,5 miljoen EUR. Bovendien is ID&T een 
zeer betrouwbare partner waarmee het APB zeer goed kan samenwerken. 
Daarom is dit een goede deal, die een goede samenwerking bewijst tussen 
overheid en private partner. Met de middelen kan verder geïnvesteerd 
worden in De Schorre. 
 
In verband met de vraag tot tegemoetkoming voor hotelkosten, fungeren de 
gemeentes als vertegenwoordiger van de inwoners. De gemeenten Boom en 
Rumst hebben geen substantiële tegenstand ondervonden. De organisatie 
van Tomorrowland probeert de buren te betrekken bij het gebeuren. Er is een 
aparte telefoonlijn voor de buurt, een ombudsman, een krantje om direct 
contact te houden met de buurt en snel te kunnen ingrijpen bij klachten. 
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Bovendien is hinder altijd voor een deel subjectief. De vraag tot compensatie 
voor hotelkosten moet behandeld worden door de gemeenten en deze krijgen 
al een compensatie, die een meerwaarde biedt voor alle inwoners. 
 
Het aantal grote evenementen in De Schorre wordt beperkt en de 
burgemeester van Boom heeft laten weten dat er in de zomer minder 
klachten over nachtlawaai binnenkomen dan in de winter. De 
gebruiksvergoeding is een inkomst voor het APB. Hiermee kunnen reserves 
opgebouwd worden en nieuwe initiatieven genomen worden. 
 
Er wordt geen vergelijking gemaakt met de winst van het bedrijf ID&T. Het 
bestuur is niet toegelaten om bedrijfsgegevens op te vragen. ID&T heeft zich 
altijd een goede partner getoond. De vergoeding is berekend op wat altijd 
voor externe organisaties wordt gevraagd en dat bedrag naar boven 
afgerond. Het klopt dat een intentieverklaring niet juridische afdwingbaar is, 
maar er bestaat een sterke vertrouwensband met de organisatie. 
 
Met betrekking tot de tickets die voorzien worden, neemt de heer Peeters alle 
suggesties mee naar het directiecomité. De leden van de raad van bestuur 
moeten inderdaad hun toezicht kunnen uitvoeren op evenementen, ook die 
door externen worden georganiseerd. Het is een verkeerde keuze als er 
telkens wanneer een provincieraadslid of een gedeputeerde deze controle wil 
uitvoeren de toegangsprijs betaald moet worden. 
 
 
De heer BOLLEN leest in de krant dat politici die gratis tickets krijgen voor 
een festival voor ze beslissingen moeten nemen onethisch zijn. Hij vindt dat 
er op die manier een negatief beeld geschetst wordt van de democratie. Alsof 
het stemgedrag beïnvloedt wordt door een gratis ticket. 
 
 
De heer JANSSENS sluit zich aan bij de heer Bollen en heeft een probleem 
met de informatie die aan de media wordt verstrekt. Er wordt gesproken van 
78 personen, over belangenvermenging en onethisch gedrag. Spreker 
probeert echter elke dag op een ethisch manier aan politiek te doen. Er 
worden volgens hem onwaarheden de wereld in gestuurd voor politiek gewin. 
Er wordt een beeld opgehangen dat provincieraadsleden hun oordeel laten 
afhangen van twee gratis ticketjes. 
 
 
Mevrouw VAN CLEEMPUT vraagt zich af waarom de gebruiksovereenkomst 
voor zo’n lange tijd afgesloten moet worden. Haar fractie verkiest een 
gebruiksovereenkomst per legislatuur zodat elke deputatie het beleid van De 
Schorre op haar manier kan invullen. Ze betwist niet dat er heel wat 
inspanningen geleverd worden om de buurt maximaal te betrekken bij het 
gebeuren, maar meent dat de overlast die de buurt moet verdragen bij 
momenten zeer intens kan zijn. Het voorstel om de hotelkosten te betalen is 
een interessante piste en moet verder bekeken worden. Mevrouw Van 
Cleemput vraagt hoe het systeem werkt van de voordeeltickets voor 
buurtbewoners. Zij vindt het belangrijk dat alle bewoners die dit wensen er 
gebruik van kunnen maken. In verband met de tickets voor de 
provincieraadsleden is spreekster blij dat dit herbekeken kan worden binnen 
het directiecomité waar zij voorstelt dat de toezichtscontrole kan gebeuren 
via een werkbezoek met een rondleiding, een blik achter de schermen, 
spreken met mensen. Spreekster vindt het huidige systeem geen goed 
systeem. 
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De heer DE HAES preciseert dat de gebruiksovereenkomst behandeld wordt 
op de raad van bestuur van het APB, maar hier al besproken wordt. Hij 
vraagt zich af of iemand dit een slecht overeenkomst vindt. Hij vraagt zich af 
of iemand belangenvermenging kan zien tussen de tickets en de 
overeenkomst. Verder laakt spreker dat sommigen de toelichting die op de 
commissie gegeven wordt verkeerd naar de pers communiceren. De heer De 
Haes meent dat het onzin is dat provincieraadsleden hun stemgedrag laten 
beïnvloeden voor de tickets voor het festival. Verder vindt spreker een 
toezichtscommissie op het festival geen goed idee omdat er dan bepaald 
wordt wat er mag gezien worden. 
 
 
De heer WILLEKENS meent dat er een karikatuur wordt geschetst van de 
gratis tickets voor de provincieraadsleden, maar meent dat de deputatie zich 
wel laat leiden door dat karikatuur. De tickets zullen in de toekomst 
aangekocht moeten worden waardoor belastinggeld gebruikt zal worden. 
 
 
De heer MERCKX meent dat hij niemand individueel beschuldigd heeft, in zijn 
perstekst heeft hij het systeem bekritiseerd. Een systeem dat kan aanzetten 
tot onethisch gedrag. Het gaat bij het festival van Tomorrowland niet om het 
‘ticketje’, maar dat ticket vertegenwoordigd een belangrijk bedrag. Men zegt 
dat er vanuit de gemeente weinig bezwaren kwamen, maar er zijn blijkbaar 
bezwaren niet beantwoord. 
 
Hij meent dat deze overeenkomst geen goede zaak is voor de buurt, waar zij 
17 jaar, 2 weekends Tomorrowland moeten verdragen zonder dat er overleg 
is gepleegd of een bevraging is gebeurd. De bewonersvergadering gaat pas 
volgende week door. Daarnaast is er geen beeld op de samenstelling van de 
gebruiksvergoeding. 
 
Spreker vindt het heel spijtig dat men niet wil ingaan op het voorstel tot 
tegemoetkoming in de hotelkosten omdat het festival voor veel 
buurtbewoners grote hinder meebrengt. Wat de gratis tickets betreft is 
spreker voorstander van een provinciale toezichtscommissie, omwille van de 
omvang en de impact van het festival. Deze commissie zal de naleving van 
de gebruiksovereenkomst en het doel evalueren. Deze commissie kan 
eventueel samenvallen met de commissie recreatie en vrije tijd en kan een 
bezoek brengen tijdens de opbouw en afbraak van het festival en tijdens het 
festival. Als officieel werfbezoek zal hiervoor een zitpenning toegekend 
kunnen worden. 
 
 
De heer JANSSENS meent dat de heer Merckx om rechtzetting moet vragen 
als hij verkeerd geciteerd is. Het gaat in tegen zijn sociaal 
rechtvaardigheidsgevoel om leugens te verspreiden. 
 
 
De heer DE HAES merkt op dat wanneer de toezichtscommissie zou 
samengesteld worden via systeem D’Hondt, de heer Merckx geen zitting zou 
hebben in deze commissie. 
 
 
De heer WILLEKENS is blij dat de dotatie voor De Schorre verhoogt is, maar 
meent dat we dit niet op de spits mogen drijven met allerlei extra zaken te 
eisen. Want dit zal tot effect hebben dat de prijzen alsmaar verhogen en 
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bovendien biedt het festival een grote werkgelegenheid, ook onrechtstreeks 
door hotels, taxi, horeca enzovoort. 
 
 
Mevrouw NAERT meent dat er systematisch woorden verdraaid worden. Als er 
gesproken wordt over een zitpenning voor een werkbezoek, gaat het niet 
over inkomsten en een ticket, maar over een werkbezoek. Deze voorstellen 
worden in het belachelijk getrokken. Er wordt geen begrip en zelf misprijzen 
getoond voor de situatie van de omwonenden van De Schorre. Ook de 
gemeenten Boom en Rumst hebben hun verantwoordelijkheid in dit dossier. 
Het voorstel dat voorligt voor een financiële compensatie of tegemoetkoming 
in hotelkosten kan op een serieuze manier besproken worden. In verband 
met de tickets is nooit iemand persoonlijk geviseerd, maar het is de 
bedoeling van ID&T om de provincie te laten springen en dansen naar haar 
wensen. 
 
 
Mevrouw VAN CLEEMPUT is blij met het levendig debat, maar meent dat er 
veel elementen spelen die besproken worden. In verband met de 
toezichtscommissie pleit spreekster er niet voor om onder toezicht het 
festival te bezoeken, maar wel dat er iets meer toelichting gegeven kan 
worden, dat de commissie speciale toegang krijgt, een andere toegang dan 
als gewone bezoeker. Met betrekking tot het voorstel in verband met de 
tegemoetkoming in de hotelkosten, dit is een interessante piste, maar de 
processen rond buurtbetrokkenheid en buurtparticipatie lopen al. Spreekster 
zou dit niet willen opleggen vanuit de provincieraad. Daarnaast herhaalt 
mevrouw Van Cleemput haar eerder gestelde vragen. 
 
 
De heer PEETERS kent de details van het ticketsysteem voor de inwoners van 
Boom niet, dit werd afgesproken met de gemeente. In verband met de duur 
van de overeenkomst, kan dit gerechtvaardigd worden door de goede 
ervaringen die de provincie al heeft met het bedrijf ID&T. Op die manier is 
het ook mogelijk om investeringen te plannen op lange termijn. Het verlof tot 
bouwen wordt telkens voor een beperkte periode afgeleverd en dit wordt 
telkens geëvalueerd. 
 
 
Mevrouw VAN CLEEMPUT zal de verdaging van de gebruiksovereenkomst 
vragen om ze in te delen per legislatuur. Daarnaast maakt spreekster zich 
zorgen over de onwetendheid in verband met het ticketsysteem voor de 
buurtbewoners. Ze meent dat de verschillende overheden in deze zaak als 
een blok moeten handelen. 
 
 
Mevrouw WECKHUYZEN verduidelijkt dat alle inwoners van Rumst 
gegarandeerd een ticket voor het festival kunnen aankopen aan marktprijs. 
Voor 700 inwoners zijn er tickets aan het kortingstarief. 
 
 
De heer LEMMENS meent dat men lang heeft kunnen discussiëren in alle 
openheid. Er zijn onwaarheden in de media verschenen die de hele 
provincieraad in diskrediet gebracht hebben. Spreker meent dat geen enkele 
overheid in dit land op zo’n goede manier heeft kunnen onderhandelen met 
een privépartner en een dergelijk overeenkomst kan verwezenlijken. Er wordt 
in De Schorre, mee dankzij ID&T een sterk verhaal geschreven. Zonder dat 
bedrijf zou het provinciaal domein er helemaal anders uitzien. De hinder van 
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het festival is er en zal er altijd zijn, maar er zullen minder grote 
evenementen plaatsvinden. Het festival kent wereldfaam, de economische 
return is enorm. Er is aan de provincie vanuit Toerisme Vlaanderen en vanuit 
de federale regering gevraagd om dit te ondersteunen. De vragen rond het 
contract die er zijn, zijn normaal, maar er is sterk onderhandeld met de 
bedoeling steeds het algemeen belang van de provincie te dienen. De heer 
Lemmens meent dat alles in de discussie gezegd is geweest en dat het debat 
hierrond afgesloten kan worden om niet in herhaling te vallen. 
 
 
De heer WILLEKENS vraagt of er gestemd wordt over het geheel, of de 
tickets in mindering gebracht worden op de gebruikersvergoeding. 
 
 
De VOORZITTER verduidelijkt dat de gebruiksovereenkomst behandeld wordt 
in de raad van bestuur van het APB. Hij legt het eerste amendement ter 
stemming voor. 
 
 
Het amendement wordt verworpen bij 56 stemmen nee, 2 stemmen 

ja en 6 onthoudingen. 
 
Stemming nr. 17. 

(inlassen 54) 
 
De VOORZITTER legt het tweede amendement ter stemming voor. 
 
 
Mevrouw VAN CLEEMPUT meldt dat haar fractie zich zal onthouden omdat dit 
geen financiële deal is. 
 
Het amendement wordt verworpen met 51 stemmen nee, 2 stemmen 

ja en 11 onthoudingen. 
 
Stemming nr. 18. 

(inlassen 55) 
 
 
Mevrouw VAN CLEEMPUT kan zich niet vinden in de gehele overeenkomst. 
 
 
De heer MERCKX heeft de reacties onderzocht van redelijke mensen die niet 
willen polariseren. Hij verkiest om de huidige overeenkomst te behouden 
waar twee festivalweekends mogelijk waren om de 5 jaar. Daarnaast verkiest 
hij een compensatie voor hotelkosten zoals deze bestaat in Berlijn. 
 
 
Vervolgens wordt het initieel voorgestelde agendapunt 7/1 voorgelegd. 
 
Goedgekeurd met 55 stemmen ja, 2 stemmen nee en 6 onthoudingen. 
 
Stemming nr. 19. 

(inlassen 56) 
 

 Nr. 4/18 van de agenda 
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Vastgoed. Boom. Provinciaal recreatiedomein De Schorre. Verlof tot bouwen 
voor ID&T. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 57) 

Goedgekeurd met 53 stemmen ja, bij 9 onthoudingen. 
 
Stemming nr. 20. 

(inlassen 58) 
 

 8. Personeel, organisatieontwikkeling en veiligheid 
 

 

Nr. 8/1 van de agenda 
 
Provinciepersoneel. Aanpassing organisatiestructuur. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 59) 

Mevrouw NAERT meldt dat haar fractie zich zal onthouden. Het voorstel werd 
toegelicht in de commissie economie. Het zijn logische hervormingen die 
evenwel het gevolg zijn van de afslanking. 
 
Goedgekeurd met 57 stemmen ja bij 2 onthoudingen. 
 
Stemming nr. 20. 

(inlassen 60) 
 

 
9. Welzijn 
 

 

Nr. 9/1 van de agenda 
 
Arbeidszorg. Voorstel reglement impulssubsidie voor innovatieve projecten 
arbeidszorg. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 61) 

Goedgekeurd met 57 stemmen ja bij 2 onthoudingen. 
 
Stemming nr. 22. 

(inlassen 62) 
 

 

Nr. 9/2 van de agenda 
 
Wonen. Wijziging vertegenwoordiging provincie Antwerpen binnen de sociale 
huisvestingsmaatschappij Eigen Haard. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 63) 
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Men gaat over tot de geheime stemming. 60 leden nemen eraan deel. 

Er zijn 47 stemmen ja, 5 stemmen nee en 8 onthoudingen zodat het 

voorstel is goedgekeurd. 
 
Stemming nr. 101. 

(inlassen 64) 
 

 
10. Europa, plattelandsbeleid en sociale economie 
 

 
11. Milieu, natuur en Mondiaal beleid 
 

 
12. Waterbeleid 
 

 

Nr. 12/1 van de agenda 
 
Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing van artikel 43, §2, 11° van het 
provinciedecreet. Inrichting Babbelkroonbeek - Arkelloop Bremstraat Lier 
Duffel. Verrekening 1. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 65) 

De heer VAN EETVELT is fan van de politieke discussie in de provincieraad en 
houdt van de opportuniteitsdebatten die hier gevoerd kunnen worden. Maar 
dit hangt samen met de rechtstaat en hier is een agendapunt dat een 
legaliteitsdiscussie uitmaakt. Er ligt een wijziging in een overheidsopdracht 
voor die volgens spreker niet in overeenstemming is met de 
overheidsopdrachtenwetgeving. De heer Van Eetvelt stelt dan ook voor om 
dit punt niet goed te keuren of minstens te verdagen. 
 
 
De heer CALUWÉ stelt dat het werken in uitvoering zijn en dat uitstellen dus 
weinig zin heeft. Het is een aanbesteding voor werken die gegund is aan de 
beste offerte met een lager bedrag dan het ramingsbedrag. Tijdens het 
uitvoeren van de werken is gebleken dat iets noodzakelijk niet was 
opgenomen in het ontwerp. Het gaat over een overgenomen waterloop waar 
een ondersteek een te klein volume heeft. Als men dit niet zou aanpakken, 
zou het doel van de werken niet gerealiseerd worden. Dan heeft men gebruik 
gemaakt van art. 26 van de wet op de overheidsopdrachten om te 
onderhandelen met de aannemer die daar al aanwezig was om de 
bijkomende werken te gunnen. Deze blijven onder de 50 % van het 
aanbestedingsbedrag waardoor men binnen de grenzen van art. 26 wet 
overheidsopdrachten blijft. 
 
 
De heer VAN EETVELT begrijpt de argumenten, maar meent dat dit opnieuw 
opportuniteitsargumenten zijn. Hij meent dat het niet binnen de wet 
overheidsopdrachten kadert en meent dan ook dat het van geen goed 
bestuur getuigt om dit goed te keuren. 
 
 
De VOORZITTER legt het voorstel tot verdaging ter stemming voor. 
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Het voorstel tot verdaging wordt niet goedgekeurd met 40 stemmen 

nee, 11 stemmen ja en 6 onthoudingen. 
 
Stemming nr. 23. 

(inlassen 66) 
 
 
De VOORZITTER legt het initiële voorstel ter stemming voor. 
 
Goedgekeurd met 43 stemmen ja, bij 7 stemmen nee en 9 

onthoudingen. 
 
Stemming nr. 24. 

(inlassen 67) 
 

 

Nr. 12/2 van de agenda 
 
Uitvoering-Herinrichting Bossenloop 9.14 Turnhout. 
Samenwerkingsovereenkomst met Aquafin. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 68) 

Goedgekeurd met 55 stemmen ja, bij 5 onthoudingen. 
 
Stemming nr. 25. 

(inlassen 69) 
 

 13. Moties 
 

 

14. Interpellaties 
 
 
De VOORZITTER wenst enkele jubilarissen te feliciteren die een lange staat 
van dienst hebben in de provincieraad. De heer Frank Geudens zit 35 jaar in 
de provincieraad, de heren Jan Huijbrechts en de heer Jan Zander 25 jaar en 
de heer Rony Cuyt 20 jaar. 
 
(applaus) 
 

 
15. BESLOTEN VERGADERING 
 
 

De vergadering wordt gesloten om 17.15 uur. 


