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De vergadering wordt door de voorzitter geopend om 14.31 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 CLAESSEN Jan 

Mevrouw COLSON Mireille 

De heer CORLUY Bert 

Mevrouw COTTENIE Christ'l 

De heer CUYT Rony 

De heer DE COCK Koen 

De heer DE HAES Jan 

Mevrouw DE HERT Vera 

De heer DELEUS Stefaan 

Mevrouw DE RYDT Clarisse 

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 

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 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 

De heer PALINCKX Koen 

De heer PEETERS Bruno 
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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 

Mevrouw VAN CLEEMPUT Loes 

De heer VAN EETVELT Roel 

Mevrouw VAN GOOL Greet 

Mevrouw VAN HAUTEGHEM Marleen 

Mevrouw VAN HOFFELEN Karin 

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 Ludwig Caluwé, mevrouw Pascale Gielen, de heer Eric Janssens, mevrouw Nicole 
Naert en de heer Bart Van Hove. 
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De raad is bijeen in openbare vergadering. 

 

De VOORZITTER deelt mee dat de stemmingen door een technisch probleem op het groot 
scherm niet zichtbaar zullen zijn. Er kan wel door iedereen gestemd worden via het klein 
scherm dat iedereen ter beschikking heeft. 

Hij deelt mee dat de mondelinge vraag van de heer Koen Kerremans (Groen) laattijdig 
werd bezorgd. Er werd met het raadslid afgesproken dat hij hierover een schriftelijke 
vraag zal stellen zodat gedeputeerde Lemmens de kans krijgt om dit voor te bereiden. 

 

 Mondelinge vragen 

 

 

 OPENBARE VERGADERING 

 

Oproeping en agenda. 

  (inlassen 1 en 2) 

 

 
0. Provinciale overheid 
 

 

Nr. 0/1 van de agenda 
 
Wijziging van de vertegenwoordiging van de N-VA-fractie in enkele 
commissies. Goedkeuring. 
Verslag 

(inlassen  

Men gaat over tot de geheime stemming. 58 leden nemen eraan 

deel. Er zijn 55 stemmen ja, 1 stem nee en 2 onthoudingen, zodat 

het voorstel is goedgekeurd. 

 
Stemming nr. 1. 

(inlassen  
 

 
1. Cultuur 
 

 
2. Ruimtelijke ordening, mobiliteit en intercommunales 
 

 

Nr. 2/1 van de agenda 
 
Uitvoering RSPA : PRUP “Afbakening kleinstedelijk gebied Boom - Rumst” 
– Boom, Niel en Rumst – voorlopige vaststelling. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen  

De heer VANDENDRIESSCHE zegt, verwijzend naar de raadscommissie, 
dat hij verheugd is over het participatieproject dat wordt voorzien in het 
bijzonder over de golfzone. Bij de plaatselijke bevolking leeft deze 
problematiek. Hij is wel verwonderd dat dit nu pas gebeurt nadat de PRUP 
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is vastgelegd. Moeten we, wanneer er reactie komt, dan weer opnieuw 
een PRUP gaan schrijven? 
 
 
De heer MERCKX verwijst eveneens naar de bespreking in de 
raadscommissie over de ecogolfzone. Hij verwijst naar de opmerkingen en 
bezwaren van het Agentschap Natuur en Bos. Boom en Rumst zijn daar 
blijkbaar wel voor. Hij had begrepen van de tussenkomst van mevrouw 
Naert in de raadscommissie dat de provincie daar zelf tegen was. Hij 
wacht het openbaar onderzoek af en de reacties van de bevolking. In die 
zin gaat hij zich hier onthouden. Hij wacht de discussie ten gronde af 
vermits het hier gaat over een voorlopige vaststelling. 
 
 
De heer LEMMENS zegt dat het hier gaat over de vaststelling van de 
afbakeningslijn en niet over wat daarbinnen gebeurt. Dit is een ander 
verhaal. Hij verwijst hierbij naar gelijkaardige projecten waar de provincie 
lijnen heeft vastgelegd. Op andere locaties heeft de provincie via RUPs 
ook binnen de afbakeningslijn richtlijnen opgesteld, hier is de politieke 
afspraak dat de provincie enkel de afbakening vaststelt. 
 
Het participatietraject met de buurt dat zal worden opgestart gaat over de 
gronden van ondermeer het voormalige stort van Wilrijk (Antwerpen). 
Daar zal een traject met de bevolking opgestart worden om in het kader 
van de sanering van die gronden te kiezen hoe dat gebied er in de 
toekomst zal uitzien, nadat de gronden van de BAM daar gestort worden. 
Spreker verwacht dat het traject met de bevolking ten laatste na de 
zomervakantie kan worden aangevat. 
 
 
Goedgekeurd met 55 stemmen ja, bij 6 onthoudingen. 

 
Stemming nr. 2. 

(inlassen  
 

 

Nr. 2/2 van de agenda 
 
Erediensten. Antwerpen. Kathedrale kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw. 
Budgetwijziging 2017. Akteneming. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen  

Goedgekeurd met 58 stemmen ja, bij 1 stem nee en 1 onthouding. 

 
Stemming nr. 3. 

(inlassen  
 
De heer MERCKX zegt dat hij niet kan zien wie wat nu heeft gestemd. Hij 
betreurt dit want dat is toch belangrijk. Desnoods moet de stemming 
gebeuren via opstaan van een ja of nee-stem. 
 
 
De VOORZITTER zegt dat zoals gewoonlijk de stemmingen worden 
genoteerd en dat er achteraf ook per stemming een schriftelijk overzicht 
wordt bezorgd. 
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De heer RÖTTGER zegt dat men op 8 oktober ook niet weet wie op wat 
heeft gestemd. Dit weet je maar achteraf. 
 
 
De heer MERCKX zegt dat dit een vergelijking is die nergens op slaat. 
 
 
De heer RÖTTGER zegt dat het maar een grapje was. 
 

 

Nr. 2/3 van de agenda 
 
Erediensten. Antwerpen. Kathedrale Kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw. 
Budget 2018. Akteneming. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen  

Goedgekeurd met 59 stemmen ja, bij 1 stem nee en 1 onthouding. 

 

Stemming nr. 4. 
(inlassen  

 

 

Nr. 2/4 van de agenda 
 
Erediensten. Antwerpen. Kathedrale Kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw. 
Wijziging meerjarenplan 2014-2019. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen  

Goedgekeurd met 60 stemmen ja, bij 2 stemmen nee en 1 

onthouding. 

 
Stemming nr. 5. 
 

 

Nr. 2/5 van de agenda 
 
Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap Innerlijke 
Vrede. Budget 2018. Akteneming. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen  

Goedgekeurd met 53 stemmen ja, bij 8 stemmen nee en 2 

onthoudingen. 

 
Stemming nr. 6. 

(inlassen  
 

 
Nr. 2/6 van de agenda 
 
Erediensten. Mol. Islamitische geloofsgemeenschap Ensar. Budget 2018. 
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Akteneming. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen  

Goedgekeurd met 52 stemmen ja, bij 8 stemmen nee en 2 

onthoudingen. 

 
Stemming nr. 7. 

(inlassen  
 

 

Nr. 2/7 van de agenda 
 
Fietsostrade F105 Herentals - Balen: aangepaste ontwerpplannen, 
bestekken, ramingen. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen  

Goedgekeurd met 61 stemmen ja, bij 2 stemmen nee. 

 
Stemming nr. 8. 

(inlassen  
 

 
3. Economie, landbouw, innovatie en internationale samenwerking 
 

 

Nr. 3/1 van de agenda 
 
Budget 2018. Exploitatiebudget - Beleidsdomeinen Welzijn, Economie en 
Plattelandsbeleid. Budgetsleutel 0500/64900000. Subsidiëring van het 
provinciaal economisch beleid. Aanwending van krediet. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen  

Goedgekeurd met 62 stemmen ja, bij 1 onthouding. 

 
Stemming nr. 9. 

(inlassen  
 

 
4. Financiën en logistiek 
 

 

Nr. 4/1 van de agenda 
 
Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing artikel 43 §2 11° van het 
provinciedecreet. Leasing van dienstvoertuigen - deelname aan de 
raamovereenkomst van de provincie Limburg. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen  

De heer MERCKX zegt dat hij in het voorliggend voorstel twee zaken mist: 
het streven naar meer bescheiden auto’s (het gaat hier over een klasse-
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indeling met statuswagens zoals BMW en Mercedes) en de bekommernis 
naar duurzame (hybride) wagens, en bij uitbreiding naar meer gebruik 
van het openbaar vervoer. Hij verwijst voor wat dat laatste betreft naar 
zijn vroegere voorstellen en het voorbeeld van de schepenen in de stad 
Göteborg. Voorliggend voorstel is volgens hem dan ook een gemiste kans. 
 
 
De heer LEMMENS had de reactie van de heer Merckx verwacht. Hij vindt 
zijn reactie zeer selectief aangezien het hier ook over andere automerken 
gaat zoals Volvo. Wat het buitenlands voorbeeld betreft gaat de 
vergelijking niet op: de oppervlakte van de provincie Antwerpen kan je 
niet vergelijken met deze van de stad Göteborg. Je kan niet zonder een 
wagen op divers plaatsen geraken binnen de provincie. De impact op de 
tijdsbesteding is enorm indien je als gedeputeerde enkel het openbaar 
vervoer zou gebruiken. Dit geldt ook voor de provinciegriffier en de 
financieel beheerder. Trouwens, het gaat hier in dit voorstel juist om meer 
eco-leasing.  
 
 
De heer MERCKX betreurt dat men kiest voor statuswagens. Hij heeft zelf 
een klein onderzoek gedaan en vindt op de markt meer dan genoeg 
kleinere eco- en hybridewagens. Het gaat dan om meer bescheidener 
merken zoals Renault of Nissan. 
 
 
De heer LEMMENS zegt dat er wel degelijk hybride wagens zijn voorzien.  
 
 
Mevrouw VAN HOFFELEN verwijst naar haar voorstel van november 2017. 
Zij is tevreden dat hiermee rekening wordt gehouden.  
 
 
De heer LEMMENS zegt dat dat de leasing inderdaad bewust kiest voor 
meer ecowagens. Er is geen andere keuze. Er staat geen Lada bij. 
 
 
De heer MERCKX zegt dat het gebruik van het openbaar vervoer geen 
tijdsverlies is. Hij verwijst naar de personeelsleden die dagelijks hiervan 
gebruikmaken. 
 
 
De heer LEMMENS zegt dat de vergelijking niet opgaat. Een nine to five-
job kan je niet vergelijken met iemand die op diverse plaatsen moet zijn 
in de loop van de dag en ’s avonds. In een dergelijk geval zou hij zelf met 
de fiets of het openbaar vervoer komen, maar dat gaat nu éénmaal niet 
als gedeputeerde. Je moet dan om 10 uur in Antwerpen zijn en om 12 uur 
in Heist o/d Berg. Bovendien kan hij tijdens de autorit werken. Hij merkt 
nog een bijkomend feit op namelijk dat de gedeputeerden en de griffier en 
de financieel beheerder fiscaal een persoonlijk voordeel zelf moeten 
betalen. 
 
 
De heer MERCKX zegt dat in Göteborg de mandatarissen blijkbaar wel 
gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. 
 
 
Mevrouw VERHAERT zegt dat ze persoonlijk heel goed de situatie in 
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Göteborg kent. De provinciale mandatarissen van de provincie waarin 
Göteborg ligt namelijk Västra Götalands län, maken veel minder gebruik 
van het openbaar vervoer. Logisch aangezien zij met dezelfde realiteit 
geconfronteerd worden als de provincie Antwerpen. Daarnaast merkt zij 
op dat wanneer zijzelf, als inwoner van een plattelandsgemeente, 
uitsluitend zou gebruikmaken van het openbaar vervoer, dit niet haalbaar 
is. 
 
 
De heer MERCKX begrijpt niet waarom mevrouw Verhaert over het 
openbaar vervoer klaagt. Haar partij heeft vele malen het openbaar 
vervoer beheerd. 
 
 
De VOORZITTER zegt dat de discussie hier over de leasing gaat van het 
autopark en niet over het openbaar vervoer. Hij legt het agendapunt ter 
stemming voor. 
 

 

Goedgekeurd met 62 stemmen ja, bij 1 stem nee. 

 
Stemming nr. 10. 

(inlassen  
 

 

Nr. 4/2 van de agenda 
 
Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing artikel 43 §2 11° van het 
provinciedecreet. Opdracht voor het verzorgen van de catering in het 
nieuwe provinciehuis. Plaatsen opdracht, plaatsingswijze en 
selectieleidraad. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen  

Goedgekeurd met 62 stemmen ja. 

 
Stemming nr. 11. 

(inlassen  
 

 

Nr. 4/3 van de agenda 
 
Provinciale overheidsopdrachten. Bornem/Hingene. Kasteel d'Ursel. 
Restauratie en renovatie. Dringende instandhoudingswerken aan daken, 
buitenschrijnwerk en gevelplint. Ontwerp. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen  

Mevrouw MICHIELSEN heeft vragen bij dit voorstel. Dit is een dossier dat 
al een paar jaar oud is. Monumentenwacht zegt in haar inspectieverslag 
van 2016 dat het dringend nodig om deze werken aan te vatten. Haar 
fractie zal voorliggend voorstel steunen, maar vraagt zich wel af waarom 
dit pas nu en niet in 2017 werd gebudgetteerd? Op de commissie werd 
bevestigd dat het budget hiervoor werd aangesproken. Bovendien vraagt 
zij zich af het budget van de dringende instandhoudingswerken nog 
toereikend is voor de andere dringende en onvoorziene noden van 2018? 
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Hoe groot is trouwens dit budget? 
 
 
De heer LEMMENS betreurt dat na de raadscommissie deze informatie niet 
aan haar werd bezorgd. Hij vermoedt dat de administratie zoals 
gewoonlijk hiermee heeft rekening gehouden en dat er voldoende 
middelen zijn op het voorzien budget. Hij zal zo snel mogelijk haar op de 
hoogte brengen. 
 
 
Mevrouw MICHIELSEN zegt dat zij beide vragen niet op de 
raadscommissie heeft gesteld. Zij vraagt nogmaals waarom het regulier 
budget 2016/2017 niet werd aangesproken?  
 
 
De heer LEMMENS zegt dat hij haar op de hoogte gaat houden en een 
antwoord zal laten bezorgen op haar vragen. 
 
 
Goedgekeurd met 64 stemmen ja. 

 
Stemming nr. 12. 

(inlassen  
 

 

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

(inlassen  

 

 

Nr. 4/5 van de agenda 
 
Vastgoed. Fietsostrade Herentals-Balen. Deelprojecten 1-2-3-4 te 
Herentals en Olen (cluster 1) en deelprojecten 13-14-15-16 te Mol en 
Balen (cluster 3). Voorlopig onteigeningsbesluit met onteigeningsplannen. 
Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen  

 

 

Nr. 4/6 van de agenda 
 
Vastgoed. Fietsostrade Herentals-Balen. Fase 2. Deelproject 8 te Geel 
(cluster 2). Voorlopig onteigeningsbesluit met onteigeningsplan. 
Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen  
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Nr. 4/7 van de agenda 
 
Vastgoed. Fietsostrade Herentals-Balen. Fase 2. Deelprojecten 11 te Geel 
en 12 te Geel en Mol (cluster 2). Voorlopig onteigeningsbesluit met 
onteigeningsplannen. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen  

 

 

Nr. 4/8 van de agenda 
 
Vastgoed. Geel. Fietsostrade Herentals-Balen. Deelproject 9. 
Grondaankoop. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen  

 

 

Nr. 4/9 van de agenda 
 
Vastgoed. Geel. Fietsostrade Herentals-Balen. Deelproject 11. Aankoop. 
Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen  

 

 

Nr. 4/10 van de agenda 
 
Vastgoed. Mol. Fietsostrade Herentals-Balen. Fase 2. Deelproject 12. 
Grondaankopen. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen  

De agendapunten 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 4/9 en 4/10 worden 

goedgekeurd met 64 stemmen ja. 

 
Stemming nr. 13. 

(inlassen  
 

 

Nr. 4/11 van de agenda 
 
Vastgoed. Kontich. Edegemse Beek (A.S.10.7). Vergroting overstort van 
Water-link. Aanleg bijkomende bufferruimte door Aquafin. Overdracht 
perceel aan de provincie Antwerpen. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen  

 

 
Nr. 4/12 van de agenda 
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Vastgoed. Mechelen. Sociale infrastructuur. Inerfpachtgeving panden 
gelegen aan de Paardenkerkhofstraat 174-182 & Nekkerspoelstraat 273-
275. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen  

De heer HELSEN zegt dat zijn fractie zich bij punt 4/12 gaat onthouden. 
 
 
De heer MERCKX zegt dat hij nog bij punt 4/1 nog een vraag vergeten te 
stellen was. Meer bepaald over de stijging van de het budget: in 2014 
680.000 EUR nu 900.000 EUR. Hoe is die stijging te verklaren? 
 
 
De heer SCHOOFS zegt dat agendapunt 4/1 al afgehandeld is. Dit kan 
perfect via een schriftelijke vraag. Opnieuw dit behandelen is geen goede 
manier van werken. 
 
 
De VOORZITTER stelt voor dat de heer Merckx hierover een schriftelijke 
vraag stelt. 
 
 
De heer MERCKX zal dit doen. 
 
 
De agendapunten 4/11 en 4/12 worden goedgekeurd met 64 

stemmen ja, bij 1 onthouding. 

 
Stemming nr. 14. 

(inlassen  
 

 
5. Onderwijs 
 

 
6. Energie, communicatie en ICT 
 

 
7. Recreatie en toerisme 
 

 

Nr. 7/1 van de agenda 
 
Provinciale Groendomeinen Regio Mechelen. Parkreglement Vrijbroekpark. 
Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen  

Goedgekeurd met 62 stemmen ja, bij 2 onthoudingen. 
 
Stemming nr. 15. 

(inlassen  
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8. Personeel, organisatieontwikkeling en veiligheid 
 

 

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

(inlassen  

Goedgekeurd met 62 stemmen ja. 
 
Stemming nr. 16. 

(inlassen  
 

 
9. Samenleving 
 

 
10. Europa, plattelandsbeleid en sociale economie 
 

 
11. Milieu, natuur en Mondiaal beleid 
 

 

Nr. 11/1 van de agenda 
 
Budget 2018. Machtigingskrediet 0390/64900000. Toegestane subsidies. 
Subsidies voor Leefmilieuprojecten. Aanwending krediet. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen  

Goedgekeurd met 65 stemmen ja. 
 
Stemming nr. 17. 

(inlassen  
 

 

Nr. 11/2 van de agenda 
 
Mondiaal Beleid. Budget 2018. Artikel 160/64010126 'subsidiëring van 
ontwikkelingssamenwerking'. Samenwerkingsovereenkomst met Philippine 
Permaculture Association 2018-2021. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen  

De heer VANDENDRIESSCHE meent dat tijdens de provincieraad van 
januari een gelijkaardig punt is behandeld in verband met het project in 
Guatemala, nu ligt het project in de Filipijnen voor. Zijn fractie blijft met 
dezelfde bezorgheden zitten. Het project wordt over de legislatuur getild, 
wat volgens de heer Vandendriessche een hypotheek legt op de 
mogelijkheid om tijdens de volgende legislatuur beleid te voeren. Spreker 
betwijfelt niet dat het project dat voorligt een goed project is, alleen 
meent hij dat de discussie gevoerd moet worden of de ontwikkelingshulp 
geconcentreerd mag zijn bij twee projecten. 
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De heer SCHOOFS sluit zich aan bij zijn collega, hij meent dat er naar de 
toekomst toe moet nagedacht worden waar men naartoe wil met 
mondiaal beleid. Temeer omdat een belangrijke medewerker is vertrokken 
die zijn rol ter harte nam. Spreker meent dat mondiaal beleid op twee 
terreinen gevoerd moet worden: lokaal en door de hogere overheid. Hij 
vraagt zich af of de provincie daar nog een tussenschakel in moet 
vormen. Kunnen de middelen niet beter op een ander niveau ingezet 
worden? 
 
 
De heer RÖTTGER vindt dit een interessante discussie. Hij verduidelijkt 
dat de middelen voor mondiaal beleid niet verevend zijn en dit dus nog 
steeds een provinciale bevoegdheid is. De bevoegdheidsvraag is de 
discussie waard. De provincie heeft dit op zich genomen als verplichting 
voor elk bestuur om 0,7 % van haar totaalbudget aan 
ontwikkelingssamenwerking te besteden. 
 
Het concrete project waarover het gaat is een project van permacultuur, 
korte keten. De opdracht is al jaren uitgetest en nog altijd relevant. De 
vraag of er goed werk geleverd wordt, wordt beantwoord door de audits 
en assessments die gebeuren. Daaruit blijkt dat er werkpunten zijn 
waardoor er gekozen is voor een korte cyclus, na drie wordt er resultaat 
verwacht. Spreker meent dat de discussie gevoerd kan worden bij de 
evaluatie. 
 
 
De heer SCHOOFS hoopt dat men verder durft debatteren en dit kan 
resulteren in een ambtelijk memorandum wat meegegeven kan worden 
aan de nieuwe legislatuur. Op die manier kan er een lange termijnvisie 
ontwikkeld worden. Hij meent dat dit project haar werk kan vervolledigen 
op 3 jaar waarna een fundamenteel debat gevoerd kan worden en een 
keuze gemaakt. 
 
 
De heer VANDENDRIESSCHE betwist niet dat het voorliggend project 
waardevol is, maar hoopt dat er open nagedacht kan worden over het 
beleid en zo een visie gevormd. Hij meent dat het debat best vroeger 
gevoerd wordt dan bij de evaluatie. 
 
 
De heer RÖTTGER meent dat er in een memorandum een advies gegeven 
kan worden. De metadiscussie over het beleid houdt ook in dat er met het 
huidige beleid wordt gestopt en dat kan niet abrupt gebeuren, maar moet 
passen in het kader voor de toekomst. 
 
 
De VOORZITTER legt het agendapunt ter stemming voor. 
 
 
Goedgekeurd met 57 stemmen ja, bij 4 stemmen nee. 
 
Stemming nr. 18. 

(inlassen  
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12. Waterbeleid 
 

 
13. Moties 
 

 
14. Interpellaties 
 

 

Nr. 14/1 van de agenda 
 
Interpellatie in verband met asbestinventaris provinciale scholen, 
ingediend door Jan Claessen (Vlaams Belang). 
Interpellatie 

(inlassen  

De heer CLAESSEN interpelleert over asbest in de provinciale 
schoolgebouwen. Hij wenst te weten te komen hoe asbestvrij de 
provinciale schoolgebouwen zijn. 
 
 
De heer LEMMENS geeft antwoord op de gestelde vragen. De provincie 
telt 14 sites waarop 143 schoolgebouwen staan, opgericht tussen 1912 en 
nu. In 2008 werd voor alle provinciale gebouwen, ongeacht de 
oprichtingsdatum, een asbestinventaris opgesteld. Uitzonderingen zijn de 
recent opgetrokken gebouwen. Deze inventarissen worden periodiek 
geactualiseerd. 
 
De provincie heeft geen asbestafbouwplan, maar hanteert 
asbestbeheersmaatregelen. De intacte asbesthoudende materialen 
worden met rust gelaten, de beschadigde materialen in schachten en 
andere moeilijk bereikbare plaatsen worden niet hersteld omdat 
blootstelling van het personeel onbestaande is. Beschadigde materialen 
waar altijd of frequent personeel aanwezig is, worden hersteld volgens 
een overeenkomstige werkplanning. Het personeel wordt hiervan op de 
hoogte gesteld. Elke kans, in het kader van sanering, verbouwing of 
opfrissing, zal aangegrepen worden om de asbesthoudende materialen, 
beschadigd of intact, te verwijderen. De toegang tot de ruimten met 
asbest evenals de asbesthoudende materialen zelf worden voorzien van 
een signalering. Om het jaar wordt de toestand van het asbest of het 
asbesthoudend materiaal beoordeeld door middel van visuele inspectie. 
 
Asbest vormt volgens de heersende inzichten alleen een risico als er 
vezels vrijkomen die worden ingeademd. Asbestvezels die goed gebonden 
zijn aan een dragermateriaal kunnen niet worden ingeademd zolang het 
dragermateriaal niet wordt bewerkt of wordt beschadigd. Het beleid van 
de provincie Antwerpen is erop gericht om dit te vermijden. De leerlingen 
en medewerkers moeten zich geen zorgen maken bij normaal gebruik van 
de schoolgebouwen. 
 
De heel uitgebreide documentatie om dit antwoord te staven wordt ter 
beschikking gesteld aan de heer Claessen. Hij kan hier als raadslid inzage 
in vragen. 
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15. BESLOTEN VERGADERING 
 
 

De vergadering wordt gesloten om 15.22 uur. 


