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De vergadering wordt geopend door de voorzitter om 10.02 uur. 
 
De heer Provinciegriffier is 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 CALUWÉ Ludwig 
De heer CLAESSEN Jan 
Mevrouw COLSON Mireille 
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 
De heer DE VEUSTER Daan 
De heer DILLEN Koen 
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 
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 
Mevrouw MICHIELSEN Inge 
De heer MINNEN Herman 
Mevrouw MOREAU Livia 
Mevrouw NAERT Nicole 
De heer PALINCKX Koen 
De heer PEETERS Bruno 
Mevrouw PEETERS Marleen 
De heer RÖTTGER Rik 
De heer SCHOOFS Hans 
De heer SELS Frank 
Mevrouw STEVENS Lili 
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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 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: mevrouw de Gouverneur, de heer Luc Bungeneers, mevrouw Annie 
Bwatu Nkaya, de heer Bert Corluy, mevrouw Clarisse De Rydt, de heer Oussama El 
Aboussi, mevrouw Pascale Gielen, de heer Werner Hens, de heer Kris Merckx, mevrouw 
Silvy Van Beers en mevrouw Loes Van Cleemput. 
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De raad is bijeen in openbare vergadering. 
 
 
 Mondelinge vragen 

 

 

 OPENBARE VERGADERING 

 

Oproeping en agenda. 
  (inlassen 1 en 2) 
 
De VOORZITTER verwelkomt van harte de provincieraadsleden op de laatste 
provincieraad van de lopende legislatuur. De locatie is deze keer het nieuw Provinciehuis. 
 

 
0. Provinciale overheid 
 

 
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 – definitieve vaststelling. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

 

(inlassen 3) 

De heer VANDENDRIESSCHE heeft een paar fundamentele vragen bij 
voorliggend voorstel. Het gaat hier over de afbakening van kleinstedelijk 
gebied. Dit heeft meer ontwikkelingsmogelijkheden. Hij betrouwt het 
echter niet. Waarom werd niet eerder gekozen voor een buitengebied 
hetgeen lagere ontwikkelingsmogelijkheden biedt en volgens hem beter is 
voor de bewoners en het milieu? Hij heeft bedenking bij deze evolutie 
waarbij bouwontwikkelaars meer vrij spel hebben. Zijn fractie zal dan ook 
neen stemmen. 
 
 
Mevrouw NAERT verwijst naar de flyers die werden bedeeld. Haar fractie 
zal ook tegenstemmen om dezelfde redenen als Groen. Ze zijn niet tegen 
de sanering, maar ze betreurt de aanpak. Ze betreurt dat zo’n 160 
bezwaarschriften naast zich neer werden gelegd. Deze afbakeningslijn zet 
de deur open voor een ongewenste ruimtelijke invulling. 
 
 
De heer HELSEN wenst niet te herhalen wat de collega’s hebben gezegd. 
Hij weet dat hier zorgzaam werd omgegaan met deze afbakening. Hij 
wenst wel te vernemen waarom is afgeweken van het oorspronkelijk plan 
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en welke gevolgen de PROCORO hierbij voorziet? 
 
 
De heer RÖTTGER verwijst naar de vele initiatieven die de provincie al 
heeft genomen voor de Rupelstreek. Dit voorstel sluit hierbij aan en toont 
de manifeste wil dat de provincie de streek verder wil ontwikkelen in 
overleg met de bewoners. Ook de toekomstige deputatie zal dit doen. Hij 
verwijst naar een e-mail die de ongerustheid over wat er nog allemaal 
moet gebeuren, weergeeft van sommige inwoners. De e-mail vraagt dat 
de Vlaamse bouwmeester zal worden betrokken bij dit proces. De 
gemeenteraad van Boom heeft unaniem dit al beslist. 
 
In de mail wordt gesproken over werkbanken. De Rupelstreek is niet de 
dienstmaagd van stad Antwerpen. Hij verwijst naar talrijke initiatieven die 
dit aantonen. Het gaat dan over de kathedraal, de voetgangerstunnel die 
gebruikmaakten van de stenen van de streek. Er is ongerustheid dat dit 
opnieuw gaat gebeuren. De bewoners willen betrokken worden via de 
werkbanken. Hij is ervan overtuigd dat dit moet worden meegenomen bij 
dit proces zodanig dat de impact van het kapitaal wordt beperkt en dat de 
spreiding over de diverse gemeenten uit de streek op een billijke wijze 
kan gebeuren. Hij zal zijn stemgedrag dan ook niet wijzigen. Hij gaat er 
vanuit dat zijn vertrouwen niet zal worden beschaamd. 
 
 
De heer LEMMENS verwijst naar het advies van PROCORO. De 
afbakeningslijn wordt niet gewijzigd. De voorgestelde afbakeningslijn 
betekent niet dat alles kan worden volgebouwd, integendeel er is veel 
ruimte voor groen en onverharde ruimte mogelijk. Er zijn bovendien 
wettelijke beschermingsmaatregelen zoals de watertoets die van kracht 
blijven. Ter illustratie verwijst hij naar een ander dossier van een 
afbakeningsproces namelijk Herentals die dit aantoont. Daar is bewust 
gekozen voor de integratie van de open gebieden binnen de 
afbakeningslijn. In dit dossier is er nood aan verbetering van het bestaand 
patrimonium en de verbetering van de onderliggende samenhang van de 
verschillende deelgebieden. Deze stelling is ook bevestigd door de 
PROCORO bij de behandeling van de bezwaren. De commissie concludeert 
dat de afbakeningslijn niet moet worden aangepast, maar stelt voor dat 
toelichtingsnota kan worden aangevuld met de planningscontext en de 
visie op het kleinstedelijk gebied. 
 
Spreker zegt dat wat de heer Röttger heeft gezegd, de basis van alles is. 
Wij gaan voor een verbetering van het gebied en voor een sanering van 
het gebied. Moeten wij het asbeststort laten liggen of hebben wij niet de 
plicht om dit aan te pakken? In alle transparantie zal er geluisterd worden 
naar de inwoners. Zo is er maandagavond a.s. al een vergadering gepland 
waar geluisterd zal worden naar de actiegroepen en de inwoners. Hij gaat 
daar samen met gedeputeerde Caluwé naar toe. Zij zullen zoveel als 
mogelijk hiermee rekening houden. 
 
 
Mevrouw NAERT zegt dat met alle goede bedoeling ook, er toch ook naar 
de realiteit moet worden gekeken. Zij meent dat de provincie een stuk 
van haar rechten heeft opgegeven door het opstalrecht aan de BAM te 
geven. Zij verwijst ook naar de invloed van zowel de BAM als ID&T van 
Tomorrowland. Zo ziet zij het al gebeuren dat er een golfterrein wordt 
aangelegd die dan tijdens het festival van Tomorrowland als goedkope 
parking kan worden gebruikt door de festivalgangers. De bewoners zijn 
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dan wel hun bomen kwijt. Zij betreurt deze ontwikkeling. 
 
 
De heer VANDENDRIESSCHE heeft toch nog een bedenking bij de 
afbakeningslijn. Door dit binnen het gebied te plaatsen maakt men dit 
voor de zone dubbelzinniger. En wat de sanering betreft, dit moet 
uiteraard, maar wat hier gebeurt is volgens hem buiten proportie. 
Bovendien is er nog derde partij die goed wordt bediend namelijk 
Wienerberger. 
 
 
De heer HELSEN zegt dat zijn fractie voldoende uitleg heeft bekomen. Zijn 
fractie zal dan ook het voorstel steunen. 
 
 
Goedgekeurd met 56 stemmen ja, bij 5 neen-stemmen en 1 

onthouding. 

 
Stemming nr. 1. 

(inlassen 4) 
 

 

Nr. 2/2 van de agenda 
 
Uitvoering RSPA: Afbakeningsproces kleinstedelijk gebied Herentals - 
Herentals, Grobbendonk en Herenthout. Kennisname. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 5) 

Kennis wordt genomen. 

 

 

Nr. 2/3 van de agenda 
 
Erfgoed. Vermeerdering van exploitatiebudget en vermindering van 
nominatim-subsidie. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 6) 

Goedgekeurd met 59 stemmen ja, bij 1 stem nee. 

 
Stemming nr. 2. 

(inlassen 7) 
 

 

Nr. 2/4 van de agenda 
 
Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging CIPAL. Ontwerp van 
statutenwijzigingen. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 8) 

 

 Nr. 2/5 van de agenda 
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Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging CIPAL. Algemene 
vergadering 14 december 2018. Agenda. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 9) 

Mevrouw NAERT zegt dat zij tegen zal stemmen. Ten eerste omdat de 
provincie nog niet is uitgetreden. Weliswaar gaat het om een gemengde 
intercommunale. Ten tweede omdat zij nog geen antwoord heeft 
gekregen op een aantal vragen die zij vorig jaar reeds heeft gesteld. 
 
 
De agendapunten 2/4 en 2/5 worden samen ter goedkeuring 

voorgelegd. Goedgekeurd met 52 stemmen ja, bij 1 stem nee en 8 

onthoudingen. 

 
Stemming nr. 3. 

(inlassen 10) 
 

 

Nr. 2/6 van de agenda 
 
Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEAN. Ontwerp van 
statutenwijzigingen. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 11) 

 

 

Nr. 2/7 van de agenda 
 
Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEAN. Algemene 
vergadering 19 december 2018. Agenda. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 12) 

De agendapunten 2/6 en 2/7 worden samen ter goedkeuring 

voorgelegd. Goedgekeurd met 50 stemmen ja, bij 8 onthoudingen. 

 
Stemming nr. 4. 

(inlassen 13) 
 

 

Nr. 2/8 van de agenda 
 
Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEMO. Ontwerp van 
statutenwijzigingen. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 14) 

 

 
Nr. 2/9 van de agenda 
 
Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEMO. Algemene 
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vergadering 14 december 2018. Agenda. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 15) 

 
De heer KERREMANS had vernomen dat de uittreding niet zo vlot 
verloopt. Hij had daar graag een verduidelijking bij gekregen. 
 
 
De heer LEMMENS zegt dat de onderhandelingen nog steeds bezig zijn. Er 
is nog onduidelijkheid over wat naar het Streekfonds moet gaan. Hij hoopt 
op een akkoord dat aan de volgende Algemene Vergadering kan worden 
voorgelegd. 
 
 
De agendapunten 2/8 en 2/9 worden samen ter goedkeuring 

voorgelegd. Goedgekeurd met 51 stemmen ja, bij 11 

onthoudingen. 

 
Stemming nr. 5. 

(inlassen 16) 
 

 

Nr. 2/10 van de agenda 
 
Dienstverlenende vereniging IGEMO. Uittreding provincie Antwerpen. 
Waardering scheidingsaandeel van de provincie Antwerpen. Goedkeuring. 
 
Afgevoerd van de agenda. 

 

 

Nr. 2/11 van de agenda 
 
Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IOK. Ontwerp van 
statutenwijzigingen. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 17) 

 

 

Nr. 2/12 van de agenda 
 
Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IOK. Algemene 
vergadering 18 december 2018. Agenda. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 18) 

De agendapunten 2/11 en 2/12 worden samen ter goedkeuring 

voorgelegd. 

Goedgekeurd met 51 stemmen ja, bij 10 onthoudingen. 

 

Stemming nr. 6. 
(inlassen 19) 
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Nr. 2/13 van de agenda 
 
Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging PIDPA. Ontwerp 
van statutenwijzigingen. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 20) 

 

 

Nr. 2/14 van de agenda 
 
Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging PIDPA. Algemene 
vergadering 17 december 2018. Agenda. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 21) 

De agendapunten 2/13 en 2/14 worden samen ter goedkeuring 

voorgelegd. 

Goedgekeurd met 51 stemmen ja, bij 11 onthoudingen. 

 
Stemming nr. 7. 

(inlassen 22) 
 

 

Nr. 2/15 van de agenda 
 
Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging PONTES. Algemene 
vergadering 19 december 2018. Agenda. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 23) 

Goedgekeurd met 49 stemmen ja, bij 11 onthoudingen. 

 
Stemming nr. 8. 

(inlassen 24) 
 

 
3. Economie, landbouw, innovatie en internationale samenwerking 
 

 
4. Financiën en logistiek 
 

 

Nr. 4/1 van de agenda 
 
Meerjarenplan 2014 – 2020 (budgetjaar 2018). Evenwicht na de vierde 
reeks wijzigingen. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 25) 

Goedgekeurd met 43 stemmen ja, bij 9 stemmen nee en 9 

onthoudingen. 

 
Stemming nr. 9. 
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(inlassen 26) 
 

 

Nr. 4/2 van de agenda 
 
Toelichting bij de vierde reeks wijzigingen aan het meerjarenplan 2014 – 
2020 (budgetjaar 2018) en het budget 2018. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 27) 

Mevrouw MICHIELSEN wenst te vernemen waarom de voorziene 
terugbetaling door het DIVA-museum niet is gebeurd. Zij dacht dat de 
terugbetaling enkel zou verdaagd worden en niet geschrapt, zoals dit nu 
voorligt. 
 
 
De heer LEMMENS zegt dat de terugbetaling was voorzien. Het museum 
heeft evenwel een aantal toekomstgerichte investeringen gedaan. Ze 
kunnen dit niet alleen dragen. In die zin is de provincie bereid om de 
eerste schijf van terugbetaling te laten vallen. 
 
 
Goedgekeurd met 48 stemmen ja, bij 1 stem nee en 13 

onthoudingen. 

 
Stemming nr. 10. 

(inlassen 28) 
 

 

Nr. 4/3 van de agenda 
 
Budget 2018. Vierde reeks wijzigingen. Aanpassing van de dotaties van de 
autonome provinciebedrijven en de extern verzelfstandigde 
agentschappen privaat met vzw-structuur. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 29) 

Goedgekeurd met 47 stemmen ja, bij 13 onthoudingen. 

 
Stemming nr. 11. 

(inlassen 30) 
 

 

Nr. 4/4 van de agenda 
 
Budget 2018. Evenwicht na de vierde reeks wijzigingen. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 31) 

Goedgekeurd met 43 stemmen ja, 9 stemmen nee en 9 

onthoudingen. 

 
Stemming nr. 12. 

(inlassen 32) 
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Nr. 4/5 van de agenda 
 
Provinciale overheidsopdrachten. Stabroek. Provinciaal instituut voor 
technisch onderwijs. Bouwen van een machineloods en een logistiek 
gebouw. Bestek en gunningswijze. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 33) 

Goedgekeurd met 61 stemmen ja. 

 
Stemming nr. 13. 

(inlassen 34) 
 

 

Nr. 4/6 van de agenda 
 
Vastgoed. Antwerpen. Provinciaal groendomein Rivierenhof. Sterckshof. 
Samenwerkingsovereenkomst met de Participatiemaatschappij 
Vlaanderen. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 35) 

Goedgekeurd met 61 stemmen ja. 

 
Stemming nr. 14. 

(inlassen 36) 
 

 

Nr. 4/7 van de agenda 
 
Agendapunt afgevoerd van de agenda:  
Vastgoed. Antwerpen. Verkoop Coveliersgebouw. Goedkeuring. 
 
Afgevoerd van de agenda. 

 
 
De heer HELSEN vraagt waarom dit punt van de agenda werd afgevoerd? 
Hij weet dat alle provinciale diensten daar weg zijn. Dus waarom kan dit 
nu niet worden verkocht? 
 
 
De heer CALUWÉ zegt dat het nog steeds de intentie van de deputatie is 
om dit op de markt te brengen. Het verkoopsdossier is evenwel verdaagd 
aangezien nog onduidelijk is of het saneringsdossier van OVAM, dat 
weliswaar is afgerond, ten laste moet worden genomen door de provincie 
ofwel de verkoper. Dit punt komt zeker terug op de agenda. 
 

 

Nr. 4/8 van de agenda 
 
Vastgoed. Antwerpen. Topsporthal. Verhoging nominatim subsidie aan de 
stad Antwerpen voor onderhouds- en herstellingswerken. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 37) 
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Nr. 4/9 van de agenda 
 
Vastgoed. Boom. Verkoop van een scheimuur en bijhorend perceel grond. 
Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 38) 

 

 

Nr. 4/10 van de agenda 
 
Vastgoed. PTS Campus Boom. Hernieuwing huurcontract met PACO nv 
voor loods 61. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 39) 

De agendapunten 4/8, 4/9 en 4/10 worden samen ter 

goedkeuring voorgelegd. 

Goedgekeurd met 56 stemmen ja, bij 4 onthoudingen. 

 
Stemming nr. 15. 

(inlassen 40) 
 

 

Nr. 4/11 van de agenda 
 
Vastgoed. Fietsostrade Herentals-Balen. Deelprojecten 1-2-3-4 (cluster 1) 
en 13-14-15-16 (cluster 3). (Voor)laatste aankoop (deelproject 1 in 
Herentals). Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 41) 

 

 

Nr. 4/12 van de agenda 
 
Vastgoed. Fietspad Herentals-Westerlo-Olen. Verharding wegenis 
Truchelven. Laatste particuliere grondruil te Westerlo. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 42) 

De agendapunten 4/11 en 4/12 worden samen ter goedkeuring 

voorgelegd. 

Goedgekeurd met 60 stemmen ja. 

 
Stemming nr. 16. 

(inlassen 43) 
 

 
Nr. 4/13 van de agenda 
 
Vastgoed. Mechelen. Gebouw Gulden Arent. Hallestraat 2-4-6. Vervroegde 
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erfpachtverbreking TPA. Verkoop. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 44) 

 

 

Nr. 4/14 van de agenda 
 
Vastgoed. Technologiehuis Mol. Investeringssubsidie VITO. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 45) 

De agendapunten 4/13 en 4/14 worden samen ter goedkeuring 

voorgelegd. 

Goedgekeurd met 61 stemmen ja. 

 
Stemming nr. 17. 

(inlassen 46) 
 

 

Nr. 4/15 van de agenda 
 
Gebruiksreglement voor de organisatie van congressen en andere 
evenementen in het provinciehuis. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 47) 

 

 

Nr. 4/16 van de agenda 
 
Retributiereglement voor de organisatie van congressen en andere 
evenementen in het provinciehuis. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 48) 

 

 

Nr. 4/17 van de agenda 
 
Huishoudelijk reglement voor de cateraars in het congrescentrum. 
Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 49) 

De agendapunten 4/15, 4/16 en 4/17 worden samen ter 

goedkeuring voorgelegd. 

Goedgekeurd met 59 stemmen ja. 

 

Stemming nr. 18. 
(inlassen 50) 

 

 5. Onderwijs 
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Nr. 5/1 van de agenda 
 
Budget 2018. Werkingsmiddelen flankerend onderwijsbeleid. Verdeling 
van krediet. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 51) 

Goedgekeurd met 54 stemmen ja, bij 6 onthoudingen. 
 
Stemming nr. 19. 

(inlassen 52) 
 

 

Nr. 5/2 van de agenda 
 
Wijziging van de maatschappelijke zetel van het autonoom 
provinciebedrijf Provinciaal Onderwijs Antwerpen (APB POA). 
Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 53) 

Goedgekeurd met 58 stemmen ja, bij 4 onthoudingen. 
 
Stemming nr. 20. 

(inlassen 54) 
 

 6. Energie, communicatie en ICT 
 

 7. Recreatie en toerisme 
 

 8. Personeel, organisatieontwikkeling en veiligheid 
 

 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 
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(inlassen 55) 

Goedgekeurd met 58 stemmen ja bij 1 stem nee en 2 

onthoudingen. 
 
Stemming nr. 21. 

(inlassen 56) 
 

 

Nr. 11/2 van de agenda 
 
Projectverenigingen Streekvereniging Zuidrand en Intergemeentelijk 
Onroerend Erfgoeddienst (IOED) Voorkempen. Uittreding provincie 
Antwerpen. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 57) 

Goedgekeurd met 61 stemmen ja. 

 

Stemming nr. 22. 
(inlassen 58) 

 

 

Nr. 11/3 van de agenda 
 
Dienst Mondiaal Beleid. Budget 2018. Artikel 160/64010126 'subsidiëring 
van ontwikkelingssamenwerking'. Aanwending krediet. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 59) 

Goedgekeurd met 56 stemmen ja, bij 4 stemmen nee en 1 

onthouding. 
 
Stemming nr. 23. 

(inlassen 60) 
 

 
12. Waterbeleid 
 

 
13. Moties 
 

 
14. Interpellaties 
 

 

Nr. 14/1 van de agenda 
 
Interpellatie in verband met waterbeleid provincie: op naar een 
driedimensionaal integraal waterbeleid, ingediend door Koen Kerremans 
(Groen). 
Interpellatie 

(inlassen 61) 
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De heer KERREMANS interpelleert over een driedimensionaal integraal 
waterbeleid. Dit is een grote bezorgdheid waarvan hij merkt dat die nog 
niet overal is doorgedrongen. Hij vraagt zich af of er een antwoord zal 
komen van de deputatie, maar meent dat dit ook een tussenkomst is die 
aandacht vraagt voor deze problematiek aan de volgende deputatie. 
 
 
De heer SCHOOFS wil graag ingaan op de onderwerp van deze 
interpellatie. Hij meent dat de droogte een pijnpunt en bezorgdheid is. Er 
is veel lof voor de leden van de commissie Waterbeleid waar altijd goed 
werd samengewerkt. Hij vraagt aandacht voor het eigendomsbeleid bij 
het waterbeleid. Om dit steeds te doen met het oog voor de eigenaar en 
desnoods niet vergunnen. Hij meent dat er gezocht moet worden naar 
bouwtechnieken die evenwichtig zijn voor mens en natuur. Hij meent dat 
hierin een taak kan liggen voor de provincie. 
 
 
Mevrouw NAERT ondersteunt de vraag van meneer Kerremans. Ze vraagt 
om in de toekomst extreem veel aandacht te besteden aan waterbeleid en 
droogte. Misschien is dit een onderwerp dat in een verenigde 
raadscommissie aan bod kan komen omdat dit iedereen aanbelangt. 
 
 
De heer RÖTTGER kan, volgens eigen zeggen, niet antwoorden als lid van 
de volgende deputatie, maar hij weet dat er binnen de dienst waterbeleid 
op een multi-level manier aan waterbeleid wordt gewerkt. Het is een 
integrale aanpak waar zowel het oppervlaktewater als het grondwater 
mee in scope wordt getrokken. 
 
De provincie kan de gemeenten niet helpen om de hemelwaterplannen op 
te stellen. Het opstellen van zo’n plan is niet verplicht en de provincie kan 
de gemeenten niet verplichten om een hemelwaterplan op te stellen. Wel 
neemt de provincie elke gelegenheid te baat om het belang van een goed 
hemelwaterplan in de verf te zetten. 
 
De heer Röttger heeft ook de suggestie gehoord om het grondwaterbeleid 
naar zich toe te trekken. Hij meent dat dit een moeilijk en kostelijk proces 
is waar dan ook budgetten tegenover moeten staan. De provincie heeft 
zelf niet het laatste woord over deze budgetten. 
 
 
Mevrouw AVONTROODT meent dat als het gaat over duurzaamheid, zij 
het graag heeft over de duurzaamheid van de kunstcollectie. 
 
 
De VOORZITTER vraagt om zich aan de agenda te houden. 
 
 
Mevrouw AVONTROODT wil toch graag de oud-raadsleden uitnodigen om 
samen te gaan eten in het restaurant waar de luster uit de oude 
provincieraadszaal nu hangt. 
 
 
De heer KERREMANS komt nog even terug op het antwoord van de heer 
Röttger die goed tussen de lijnen heeft geluisterd en gelezen. Als de 
bevoegdheid bij de provincie zou komen te liggen, moeten er uiteraard de 
juiste budgetten tegenover staan. Hij meent dat het waterbeleid op dit 
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moment te versnipperd is tussen verschillende besturen waarbij het een 
goed idee is om de bevoegdheden en bijkomend de budgetten te 
hertekenen. 
 
Daarnaast wil de heer Kerremans zijn waardering uiten voor de leden en 
personeelsleden van de provincieraadscommissie Waterbeleid. Het was 
steeds een commissie om naar uit te kijken. 
 
 
Mevrouw NAERT haakt in op de multi-level-aanpak voor het waterbeleid. 
Ze meent dat heel wat mandatarissen bij de provincie ook op 
gemeentelijk vlak een mandaat uitvoeren. Ze hoopt dat deze collega’s de 
integrale aanpak van het waterbeleid meenemen naar de gemeente. 
 

 

15. BESLOTEN VERGADERING 
 
 
 
De VOORZITTER wil graag de hele provincieraad danken voor de 
samenwerking. Ook dankt hij de diensten. Hij hoopt ten slotte dat er zich 
nog een gelegenheid zal voordoen om elkaar te ontmoeten. 

 

 

De vergadering wordt gesloten om 10.59 uur. 


