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De vergadering wordt geopend te 14.00 uur. 

 

Mevrouw de Gouverneur en de heer Provinciegriffier zijn aanwezig. 

 

Tekenden de aanwezigheidslijst: 

 

De heer ANCIAUX Koen 

Mevrouw BAKELANTS Ann 

De heer BELLENS Peter 

De heer CALUWÉ Ludwig 

De heer CLAESSEN Jan 

Mevrouw COLSON Mireille 

Mevrouw COTTENIE Christ'l 

Mevrouw  CUYLAERTS Nathalie 

De heer DANEELS Tobias 

De heer DE HAES Jan 

De heer DE QUICK Erik 

De heer DE WINTER Stefan 

De heer DILLEN Koen 

Mevrouw FRANÇOIS Catherine 

De heer GEYSEN Kris 

De heer  GYS Seppe 

Mevrouw HELSEN Katleen 

Mevrouw JACQUES Ilse 

Mevrouw LAUWERS Linda 

De heer LEMMENS Luk 

De heer PALINCKX Koen 

Mevrouw  RABAU Rina 

De heer SCHOOFS Louis 

De heer SOHIER Rudy 

Mevrouw STEVENS Lili 

Mevrouw TALHAOUI Fauzaya 

Mevrouw VAN DIENDEREN Ilse 

Mevrouw VAN HAUTEGHEM Marleen 

Mevrouw VAN OLMEN Mien 

De heer VANDENDRIESSCHE Diederik 

Mevrouw VERHAERT Inga 

De heer VERHAEVEN Eddy 

Mevrouw VRANCKEN Isabelle 

Mevrouw WECKHUYSEN Wendy 

 

 

Verontschuldigd: de heer Bruno Valkeniers, mevrouw Valery Van Gorp. 
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De raad is bijeen in openbare vergadering. 

 

 

 OPENBARE VERGADERING 

 

 

Omgevingsvergunningen 

 

 

De heer DE QUICK komt tussen in verband met de inbedding van de toegankelijkheid van 

gebouwen in omgevingsvergunningen. Hij verwijst hiervoor naar het bestuursakkoord 

waarbij de “uitbouw van een divers, duurzaam en kwaliteitsvol woonaanbod dat 

beantwoordt aan veranderende woonbehoeftes” werd ingeschreven. Spreker erkent de 

goede intentie, maar vindt de oplossingen niet verregaand genoeg. Hij verwijst naar een 

artikel van Het Laatste Nieuws van 9 november 2019 waaruit blijkt dat geen enkel 

openbaar gebouw echt toegankelijk is. Nochtans bestaan er volgens spreker eenvoudige 

oplossingen. Om deze reden stelt hij de volgende vragen:  

- waarom wordt in de omgevingsvergunningen, niet automatisch voorzien dat alle 

deuren minstens 1 meter breed moeten zijn en dat elk gebouw zonder drempels 

moet zijn? 

- waarom wordt hier niet strenger op gecontroleerd in de uitvoeringsfase? 

- waarom wordt niet eenvoudiger ingespeeld op de veranderende woonbehoeften 

ten gevolge van de vergrijzing?  

 

 

Mevrouw VAN DIENDEREN komt tussen in verband met de omgevingsvergunningen en 

de stedenbouwkundige beroepen.  

 

Ze verwijst naar de studie van het departement Omgeving waaruit blijkt dat onze ruimte 

vorm wordt gegeven middels vergunningverlening, een belangrijke bevoegdheid van de 

deputatie. Mevrouw Van Dienderen lijkt het noodzakelijk dat er een provinciaal 

beleidskader komt voor die vergunningverlening. Het beleidsplan Ruimte en de SDG’s 

zouden richtinggevend moeten zijn bij die vergunningverlening. Spreekster vraagt dan 

ook de beleidskaders waarbinnen de deputatie beslist, zowel wat betreft de 

vergunningverlening als de schorsingsbevoegdheid van de deputatie.  

 

Ten tweede stelt mevrouw Van Dienderen wat betreft de besluitvorming de transparantie 

erg moeilijk is. Raadsleden moeten notulen per notulen nagaan welke beslissing is 

genomen per dossier. Ze vergelijkt met de besluitvormingsprocedure in de stad 

Antwerpen, waar je een zoekfunctie hebt. 

 

Tot slot vraagt mevrouw Van Dienderen of de deputatie in de toekomst zal werken met 

het instrument van stedenbouwkundige lasten.  

 

 

De heer SOHIER komt tussen met betrekking tot de zogenaamde tegenstelling milieu en 

omgevingsvergunningenbeleid. Hij verwijst hiervoor naar de toespraak van de 

gouverneur over de problematiek van de schone lucht. En toch geeft de deputatie een 

vergunning aan één van de grootste vervuilers van de laatste jaren. We hebben moedige 

en ambitieuze politici nodig om een drastische omslag te maken. Laat ons als provincie 

het voortouw nemen en ambitieus zijn, want er is geen tegenstelling klimaat en 

vergunningenbeleid.  

 

 

De heer LEMMENS stelt dat bij het beoordelen van een omgevingsvergunning de 

deputatie zich dient te houden aan het decretaal kader dat wordt aangereikt door 
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Vlaanderen. Wat betreft toegankelijkheid geldt sinds 1 maart 2010 de gewestelijke 

stedenbouwkundige verordening voor toegankelijkheid, al is deze enkel van toepassing 

gebouwen die publiek toegankelijk zijn.  

 

De controle in de uitvoeringsfase is een kwestie van stedenbouwkundige handhaving 

waar de provincie geen handhavingsbevoegdheid heeft gekregen. Daarnaast is het als 

vergunningverlenende overheid niet evident om strenger te oordelen dan de verordening 

die in heel Vlaanderen geldt. Als er veranderende behoeftes zijn, is het aan Vlaanderen 

om de wetgevende kaders aan te passen.  

 

Niet-publieke gebouwen vallen niet onder het toepassingsgebied van de verordening 

toegankelijkheid. De heer Lemmens zegt wel dat de administratie erover waakt dat een 

ontwerp van een gebouw steeds voldoende is afgestemd op haar functie, maar ook hier 

kunnen wij als vergunningverlenende overheid enkel voorwaarden opleggen die precies 

en redelijk zijn in verhouding tot het vergunde project. 

 

Wat betreft de vragen van mevrouw Van Dienderen antwoordt de gedeputeerde 

Lemmens dat een toetsing aan de SDG’s momenteel niet voorzien is in het decretaal 

kader waaraan de deputatie de omgevingsvergunningen moet toetsen. De gedeputeerde 

nuanceert dat echter in de praktijk deze toetsing wel gebeurd door onder andere toe te 

zien op de naleving van alle regelgeving inzake milieu, klimaat, ….  

 

Daarnaast stelt spreker dat de POVC onafhankelijk werkt van de deputatie en de 

administratie. Het advies van het POVC wordt dus niet per definitie overgenomen in het 

advies dat de dienst Omgevingsvergunningen overmaakt aan de deputatie. In 2019 

volgde de deputatie in 96% van de dossiers het voorstel van de dienst 

Omgevingsvergunningen. In de andere gevallen maakte de deputatie een 

maatschappelijke afweging en werd het advies niet gevolgd.  

 

De gedeputeerde belooft mevrouw Van Dienderen de gevraagde cijfers aangaande de 

schorsingsbevoegdheid in 2019 te bezorgen. Hij stelt wel dat het voornamelijk 

schorsingen van RUP’s betreft in de fase van de definitieve vaststelling en dus veelal in 

geval van procedurefouten. Spreker verduidelijkt ook dat de schorsingsbevoegdheid van 

de deputatie decretaal is beperkt door artikel 2.2.23 van de Vlaamse codex Ruimtelijke 

Ordening.  

 

Wat betreft de transparantie van de besluitvorming door de deputatie, antwoordt de 

gedeputeerde dat de omgevingsvergunningen geen bevoegdheid zijn van de 

provincieraad, maar een exclusieve bevoegdheid van de deputatie. De deputatie dient de 

provincieraad niet bij elke beslissing op de hoogte stellen.  

 

Spreker ontkent eveneens de intentie van de deputatie om in de toekomst te werken aan 

een kader voor het opleggen van lasten bij omgevingsvergunningen. 

 

De gedeputeerde deelt de bekommernis van de heer Sohier over een gezond klimaat. De 

deputatie houdt bij de vergunningsverlening rekening met alle aspecten die decretaal zijn 

vastgelegd. De herkomst van grondstoffen, schaliegas versus regulier gewonnen gas 

maakt hier geen onderdeel van uit. De deputatie kan geen voorwaarden opleggen die de 

herkomst van grondstoffen afdwingt. De provincie levert geen concessies af in het 

havengebied, vragen hieromtrent moeten aan het Havenbedrijf worden gesteld. De 

omgevingsvergunningsprocedure in Vlaanderen stimuleert innovatieve bedrijven. We 

streven naar een klimaat waar innovatie gedijt en waarin ondernemen enerzijds en 

natuur en klimaat anderzijds in evenwicht staan.  

 

 

De heer SOHIER bedankt de gedeputeerde Lemmens voor zijn antwoord. Hij stelt 

openlijk de vooruitgang in vraag bij gebruik van schaliegas dat in het buitenland 
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ontgonnen wordt en per schip naar de haven van Antwerpen wordt vervoerd om een 

overvloed van plastic korrels te maken.  

 

 

Mevrouw VAN DIENDEREN bedankt de gedeputeerde eveneens voor zijn uitgebreid 

antwoord. Zij leidt af dat de maatschappelijke afweging die deputatie maakt erg 

belangrijk is als basis om al dan niet af te wijken, al blijft het een vaag begrip. Mevrouw 

Van Dienderen stelde dat een toetsing aan het beleidsplan Ruimte wel degelijk mogelijk 

is overeenkomstig het artikel van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Ze wilt hier 

dan ook aandacht voor vragen. Mevrouw Van Dienderen uit de visie van haar fractie dat 

het zinvoller is om te investeren in een circulaire economie die ons dichterbij brengt bij 

een klimaattransitie dan te investeren in de klassieke plastieknijverheid. 

 

 

De heer LEMMENS stelt dat de klimaatambities worden gedeeld, maar dat er een 

meningsverschil blijft wat betreft Ineos. De deputatie bekijkt elk dossier op zich en een 

vergelijking met andere dossiers is nooit aan de orde. Wat betreft de toetsing van de 

RUP’s aan de nota Ruimte is de gedeputeerde kort, deze nota is nog niet definitief. Er 

wordt volop aan gewerkt en we zullen hieraan aftoetsen van zodra mogelijk. 

 

 

Mobiliteit 

 

De heer DE QUICK onderschrijft de investeringen in de aanleg en de uitbouw van 

fietsostrades in deze provincie, maar stelt vast dat in de begroting geen budgetten 

voorzien zijn voor het onderhoud van de fietsostrades. Om deze reden stelt hij de 

volgende vragen: 

- Waarom werden geen onderhoudsbudgetten voorzien voor het onderhoud van de 

fietsostrades? 

- Waarom is dit onderhoud niet structureel ingebed in de actieplannen? 

 

 

Mevrouw VAN DIENDEREN komt tussen over de geplande mobiliteitsstudie in de 

Zuiderkempen. In haar vraag aan de gedeputeerde werd een afbeelding ingesloten van 

Statistiek Vlaanderen met een kaart over het autobezit in Vlaanderen. Deze kaart geeft 

het verband weer tussen de beperkte aanwezigheid van openbaar vervoer en het hogere 

autobezit. Zo ziet men in de steden van onze provincie duidelijk minder wagens. 

Spreekster begrijpt dus de zin van een mobiliteitsstudie voor de Zuiderkempen waar een 

heel ander beeld blijkt. Mevrouw Van Dienderen heeft toch enkele bedenkingen en vraagt 

naar de opzet van deze studie en welke partners betrokken worden? Ze stelt daarnaast 

dat het weinig zinvol is om allerlei academische studies te organiseren als daar niets mee 

gebeurt. Zij vraagt daarom of de betrokken partners van zin zijn om mee te investeren in 

duurzame mobiliteit?  

 

Ten tweede komt mevrouw Van Dienderen tussen over het investeringsprogramma van 

de fietsostrades. Ze stelt een stijging van de budgetten voor de aanleg van de 

fietsostrades in de meerjarenbegroting vast, een terechte ambitie van dit 

provinciebestuur. Het is haar echter onduidelijk welke projecten in deze investeringen 

vervat zitten. Zijn het vooral investeringen in missing links? Of gaat het om investeringen 

om het comfort en de veiligheid van de huidige fietsostrades te verbeteren?  
 

 

Mevrouw BAKELANTS komt tussen in verband met de kwaliteit en kwantiteit van de 

fietsostrades. Ze verwijst hiervoor naar een artikel in De Standaard waar te lezen viel dat 

de helft van de fietspaden niet voldoen. Dit blijkt uit de cijfers van het rapport van het 

Agentschap Wegen en Verkeer van 2017. Tegelijk gaf de nieuwe minister van mobiliteit 

een nieuwe dynamische zwarte puntenlijst vrij, met een stijging van 213 naar 314 zwarte 

punten in Vlaanderen. De boodschap is dat er nog heel veel werk op de plank ligt.  
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De provincie wenst voor deze legislatuur een verdubbeling van het budget voor de aanleg 

van de fietsostrades en bovenlokale fietsinfrastructuur. In totaal wordt er zo’n 117 

miljoen EUR voorzien voor fietsinfrastructuur, een bijzonder groot budget. Spreekster 

vraagt dan ook aandacht voor enkele missing links en de kwaliteit van de bestaande 

fietsostrades. Zo is de oudste fietsostrade dringend aan renovatie toe.  

 

Mevrouw Bakelants hoopt in de toekomst eveneens situaties te vermijden waarbij één 

bewoner alles blokkeert en dat de trage procedures van grondverwervingen in de 

toekomst sneller zullen verlopen zodat er een verdere inhaalbeweging kan gezet worden 

voor ontbrekende schakels bij de fietsostrades.  

 

 

De heer LEMMENS licht toe dat wanneer een fietsostrade is aangelegd, de provincie deze 

overdraagt aan de gemeenten. Hierover worden bij de start van het project 

samenwerkingsakkoorden met de gemeenten afgesloten.  

 

Wat betreft de mobiliteitsstudie in de Kempen stelt de gedeputeerde dat wat mevrouw 

Van Dienderen vraagt, eigenlijk wordt gedaan. De bovenlokale mobiliteitsstudie 

Zuiderkempen voeren we  - zoals bij eerdere mobiliteitsstudies Noorder- en 

Middenkempen – uit op vraag van de betrokken gemeenten. Wij betrekken van bij het 

begin alle stakeholders. De gedeputeerde deelt dezelfde bekommernis en doelstelling om 

binnen die vervoersregio aandacht te geven voor duurzaamheid in het verkeer.  

 

Wat betreft de fietsostrades beaamt de gedeputeerde dat de aanleg van die fietsostrades 

en fietsbeleid in het algemeen een van onze speerpunten is voor het provinciebestuur. In 

het meerjarenplan zijn die projecten opgenomen die in de verenigde raadscommissie 

werden toegelicht. Het gaat dus niet alleen over het wegwerken van de ontbrekende 

schakels, maar ook over de optimalisatie van de bestaande fietsostrades. Daarnaast 

werd inderdaad een studiebureau aangezet om te bekijken welke de pijnpunten zijn van 

de F1 Antwerpen-Mechelen. Deze studie gaat over het ganse gebied en is in 

samenwerking met alle gemeenten. We zetten ook de nodige middelen opzij om zo snel 

mogelijk die pijnpunten weg te werken.  

 

 

De heer DE QUICK dankt de gedeputeerde voor het korte antwoord op zijn korte vraag. 

 

 

Mevrouw VAN DIENDEREN dankt de gedeputeerde voor zijn antwoord, maar heeft nog 

twee bedenkingen. Ze hoopt dat in tegenstelling tot de mobiliteitsstudie in de 

Noorderkempen, in de studie voor de Zuiderkempen gekozen wordt voor optimalisaties in 

plaats van de aanleg van nieuwe autowegen. Wat betreft de fietsostrades hoopt ze dat er 

in de mobiliteitsstudies eveneens wordt ingezet om op een makkelijke toegang tot de 

jaagpaden langs de kanalen die heel geschikt zijn om befietst te worden. 

 

 

De heer LEMMENS antwoordt kort dat bij studies de provincie samenzit met de 

burgemeesters en schepenen uit die regio. Deze kennen hun grondgebied op hun 

duimpje en stellen de (verkeers)veiligheid van hun inwoners en kinderen voorop. Om 

deze veiligheid in hun dorpskernen te garanderen, is soms de aanleg van een nieuwe 

ontsluiting nodig.  

 

 

Onderwijs en educatie 

 

De heer VERHAEVEN vraagt of er een visie is op de verdere relatie tussen de autonome 

AP-Hogeschool en de provincie en welke standpunten de betreffende provincieraadsleden 

zullen verdedigen in de respectievelijke raden? 
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De heer CLAESSEN komt tussen over de toekomst van het personeel van het provinciaal 

Veiligheidsinstituut (PVI). In het kader van de verdere afbouw van de provincie 

Antwerpen besloot de deputatie het Provinciaal Veiligheidsinstituut af te stoten en een 

externe partner te zoeken. Eind 2015 verhuisde het PVI van de Jezusstraat naar het 

Coveliersgebouw te Berchem. Spreker vraagt dan ook of de toenmalige verhuis en 

renovatie van het Coveliersgebouw geen kost op het sterfhuis was. Daarnaast stelt de 

heer Claessen dat het provinciebestuur nu de morele plicht heeft om alle PVI-

medewerkers op een eerlijke en duidelijke manier mutatie aan te bieden. Om deze reden 

had spreker graag vernomen waar de andere oorden liggen voor het PVI personeel? 

Daarnaast vraagt hij zich eveneens af of het privatiseren van PVI de laatste stap is in de 

verdere afbouw van de provincies deze legislatuur? Tot slot vraagt de heer Claessen of 

de externe partner die de werking overneemt, gehuisvest blijft in een provinciaal 

gebouw? 

 

 

Mevrouw BAKELANTS komt tussen betreffende het mondiaal beleid. Zij verwijst hiervoor 

naar het bestuursakkoord waarin is opgenomen dat een groot deel van het budget voor 

mondiaal beleid naar maximum vier ngo’s gaat. Hiervoor is onder meer gekozen voor een 

samenwerking met UNICEF. Spreekster vraagt hoe die samenwerking tot stand is 

gekomen. Daarnaast vraagt ze een stand van zaken over de samenwerking met 

organisaties met een lokale verankering, zoals Artsen Zonder Vakantie of 

Vredeseilanden. Tot slot vraagt mevrouw Bakelants naar de verdeling van het restbudget 

van 300.000 EUR bestemd voor de vierde pijlerorganisaties.  

 

 

Mevrouw VERHAERT komt tussen in verband met het afstoten van Inovant en het 

Provinciaal Veiligheidsinstituut en de huisvesting van (een deel van) het provinciaal 

onderwijs. Spreekster stelt duidelijk dat het afstoten van entiteiten een bevoegdheid is 

van de provincieraad en dat het belangrijk is dat de raadsleden voldoende inzage krijgen 

in het verder verloop. De partijen kunnen van mening verschillen over de opportuniteit 

van het stilleggen van PVI en Inovant, maar waar we niet over van mening kunnen 

verschillen is de nood aan transparantie in het besluitvormingsproces. Zo vraagt 

mevrouw Verhaert welke criteria eventueel zwaarder doorwegen dan andere en of er een 

bepaalde combinatie is van criteria die maakt dat een kandidaat-overnemer interessanter 

zou zijn dan anderen. Kortom, wat zal doorslaggevend zijn?  

 

Daarnaast wenst mevrouw Verhaert eveneens een ander aspect meer in detail belicht 

krijgen: de locatie. De beide instellingen zijn vandaag gehuisvest op de Covelierssite. Net 

zoals een deel van het provinciaal volwassenenonderwijs en Unizo – in afwachting van de 

renovatie van hun Peperbus. Ondertussen is duidelijk dat de renovatie moeilijker is dan 

gedacht, of alleszins langer zal duren. Een school herhuisvesten is evenmin een sinecure. 

Vandaar de bezorgdheid van spreekster over de geplande verkoop van de Covelierssite. 

En wat als een overnemer van pakweg PVI niet tijdig alternatieve huisvesting kan 

vinden? Kan er dan gesproken worden over een eventueel langer verblijf op de 

Covelierssite?  

 

 

Mevrouw TALHAOUI komt tussen in verband met ontwikkelingssamenwerking en verwijst 

naar de bespreking over de middelen die naar mondiaal beleid gaan. Haar fractie 

ondersteunt het inschrijven van de 0,7%-norm in het budget voor de volgende jaren. In 

het mondiaal beleid zullen we de relevante SDG’s ook kunnen toetsen. Ze herhaalt haar 

waardering voor het feit dat het bestuur deze duurzame ontwikkelingsdoelstellingen als 

toetssteen van haar beleid zal hanteren. De provincie neemt haar verantwoordelijkheid 

inzake ontwikkelingssamenwerking en was in de loop der jaren een zeer gekende en 

gewaardeerde partner voor heel wat organisaties in het veld. Vandaar betreurt mevrouw 

Talhaoui dat de provincie haar rol als regisseur, inspirator en communicator uit handen 
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geeft en het merendeel van onze experten op de dienst mondiaal beleid heroriënteert. De 

provincie heeft jarenlange expertise in het begeleiden van de projecten van de vierde 

pijler organisaties op ons grondgebied, expertise die nu verloren gaat. Is er ooit een 

evaluatie geweest van die projecten en wat was het resultaat?  

 

Mevrouw Talhaoui verwijst naar de toelichting van de gedeputeerde over CO2 

compensatie als instrument van ontwikkelingssamenwerkingen en het heraanleggen van 

60.000 hectare tropisch woud. Kan de gedeputeerde toelichten waar dat juist gaat 

gebeuren en hoe?  

 

 

De heer SOHIER komt tussen over de leerling als instrument van de economie of als 

mens. Spreker verwijst naar zijn eerdere tussenkomst over het bestuursakkoord, waar 

hij aangaf dat de focus te zeer ligt op de leerlingen als toekomstige instrumenten in de 

economie. De heer Sohier is van mening dat leerlingen inderdaad mogelijkheden moeten 

krijgen om zich helemaal te ontplooien en te kijken welke de richting het beste is. 

Daartoe was voor spreker de brede eerste graad een goed initiatief. Hij betreurt dan ook 

de keuze om dit te verlaten. Bovendien meent hij dat er mogelijkheden moeten zijn om 

leerlingen op te leiden tot vakmannen, maar niet tot vakidioten die in de samenleving 

enkel dienen als productiemiddel. Daarom roept de heer Sohier op om ook bijvoorbeeld 

aan het “samenleven” aandacht te geven in de lessen. 

 

 

De heer LEMMENS verduidelijkt de relatie tussen de AP Hogeschool en de provincie 

Antwerpen. Zo is de provincie Antwerpen momenteel naakte eigenaar van de gebouwen 

verspreid over vier campussen en heeft de AP Hogeschool hierover het vruchtgebruik. Op 

personeelsgebied is de enige ambtelijke link louter theoretisch. De provincie Antwerpen 

detacheert twee personeelsleden naar de AP Hogeschool, die hun loonkost terugbetaalt. 

Wat betreft de bestuurlijke vertegenwoordiging is de provincie Antwerpen op basis van 

het organiek reglement van de AP Hogeschool als een van de inrichtende machten 

vertegenwoordigd via vier afgevaardigde provincieraadsleden in de raad voor toezicht, 

bevoegd voor de algemene strategie en het toezicht hierop. Daarnaast is de 

gedeputeerde door deze raad verkozen tot ondervoorzitter van de AP Hogeschool en 

zetelt hij in die hoedanigheid als niet-ambtshalve bestuurder in de raad van bestuur. De 

provincie engageert zich nog steeds om een actieve rol te blijven spelen in de AP 

Hogeschool en de huidige samenwerking in stand te houden. De heer Lemmens verwacht 

dat de afgevaardigde provincieraadsleden de belangen van de provincie zullen blijven 

behartigen en als voorzitter van het provinciaal onderwijs Antwerpen en Vlaanderen zal 

hij zijn uiterste best doen om de samenwerking tussen het provinciaal onderwijs en de 

AP te blijven stimuleren. 

 

Wat betreft de vragen met betrekking tot het PVI en Inovant wenst de gedeputeerde te 

benadrukken dat niemand ooit beweerd heeft dat deze instellingen slecht werken. In 

tegendeel, beide instellingen en hun medewerkers staan hoog aangeschreven. Dit wordt 

eveneens bewezen door de kandidaatstelling van 5 ernstige overnemers. Bij de 

kandidaat-overnemers zijn er zowel spelers van de publieke sector, de semipublieke 

sector als de private sector, waardoor de stelling ‘privatisering’ minstens voorbarig is. 

Uiteraard beslist de provincieraad over deze overname, maar de deputatie houdt zich het 

recht voor om te kijken welke het beste voorstel zal zijn. Het personeel wordt bij elke 

stap in het proces geïnformeerd. We zorgen in dit bestuur traditioneel goed voor ons 

personeel, ook in dit verhaal.  

 

De gedeputeerde vindt de stelling dat de renovatiekosten van het Covelierssite een kost 

op het sterfhuis is, onjuist. Deze kosten betekenen een meerwaarde voor het gebouw en 

ze waren noodzakelijk om het niveau van de dienstverlening de afgelopen jaren te blijven 

garanderen. Het zou van slecht beleid getuigen moesten we stoppen met investeren in 

het PVI in afwachting van een overdracht.  
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In principe verlaten PVI en Inovant het gebouw eind 2020. De precieze datum van 

overdracht is afhankelijk van de onderhandelingen met de kandidaat-overnemer. De 

deputatie houdt zich dan ook het recht voor om hierop terug te komen. Welke criteria al 

dan niet de overhand zullen nemen, maakt deel uit van de verdere bespreking door de 

administratie en de verschillende kandidaat-overnemers. Die afweging zal op de 

deputatie worden besproken, waarna die beslissing zal worden voorgelegd aan de 

provincieraad.  

 

Wat betreft mondiaal beleid verwijst de heer Lemmens naar zijn toelichting over de visie 

rond mondiaal beleid. We willen 0,7% behouden en effectief inzetten voor realisaties op 

het terrein. De deputatie meent dat waar vroeger de loonkost werd bijgerekend in die 

0,7%, we beter zoveel mogelijk laten toekomen waar het echt nodig is. We hebben 

daarvoor een planning die reeds kort werd toegelicht. De ambitie in het beschermen van 

primaire regenwouden en de aanplanting van nieuwe bossen, is nog volop in bespreking. 

De gedeputeerde zal dan ook terugkomen op deze vragen. 

 

De heer Lemmens stelt tot slot dat hij licht verbaasd is over de vraag van de heer Sohier. 

Hij is van mening dat de leerkrachten het beste van zichzelf geven om de leerlingen op 

een goede manier als mens te vormen.  

 

 

De heer SOHIER is opgelucht met het antwoord van de gedeputeerde. Hij ontkent niet 

dat de leerkrachten enorm goed werk leveren, maar onderstreept dat het voor de 

leerlingen belangrijk is dat ze als mens gevormd worden. Spreker is dan ook tevreden 

met het antwoord van de gedeputeerde dat hiervoor aandacht is. Hij vindt het enkel 

jammer dat telkenmale in de gevoerde communicatie gesproken wordt over het 

ontginnen van talenten. Hij besluit dat we werken om te leven, niet leven om te werken. 

 

 

Mevrouw VERHAERT benadrukt nogmaals dat de eindbeslissing toekomt aan de 

provincieraad, maar dat de raadsleden dan ook over alle informatie moet beschikken om 

te oordelen en niet alleen die informatie die gekozen is door de deputatie om hun 

beslissing te verantwoorden. Ze pleit tevens voor een controle op de duurzaamheid van 

het verder bestaan van een eventuele overnemer. We moeten quasi zeker zijn dat een 

overnemer ook in lengte van jaren onze dienstverlening verder zal bestendigen met onze 

mensen. 

 

 

Mevrouw TALHAOUI concludeert dat haar fractie een andere, meer institutionele visie 

heeft over ontwikkelingssamenwerking. Ze vraagt of ze ijdele hoop koestert dat er nog 

budget voorzien is voor de sensibiliseringswerking van de Noordwerking naast de vierde 

pijler. 

 

 

De heer LEMMENS deelt de bekommernis van mevrouw Verhaert om het personeel op 

een duurzame manier te kunnen overdragen. De beslissing tot overname zal worden 

voorgelegd aan de raad en daar zal de deputatie de volgende maanden zeker op 

terugkomen en voldoende informeren. Hij moet echter mevrouw Talhaoui ontgoochelen, 

aangezien momenteel de focus enkel is gevestigd op de vierde pijler en de bedragen 

hiervoor werden verhoogd. 

 

 

De heer VANDENDRIESSCHE stelt nog een vraag met betrekking tot de 

ontwikkelingssamenwerking en meer bepaald de regioprojecten in de Filipijnen en 

Guatemala. Deze projecten worden verdergezet, maar hoe verloopt de evaluatie van 

deze twee projecten en hoe zal de inbedding binnen de provincie verdergaan. 
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De heer LEMMENS stelt dat deze projecten verderlopen en dat we ter plekke 

contactpersonen hebben. De administratie zal deze contacten verder onderhouden en 

regelmatig rapporteren.  

 

 

 

Nr. 1/1 van de agenda 

 

APB Inovant. Meerjarenplan 2020-2025 en Kredieten 2020. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 16) 

Goedgekeurd met 22 stemmen ja, bij 6 stemmen nee en 6 

onthoudingen. 

 

Stemming nr. 1. 

(inlassen 17) 

 

 

Nr. 1/2 van de agenda 

 

APB Provinciaal Vormingscentrum Malle. Meerjarenplan 2020-2025 en 

Kredieten 2020. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 18) 

Goedgekeurd met 29 stemmen ja, bij 5 onthoudingen. 

 

Stemming nr. 2. 

(inlassen 19) 

 

 

Nr. 1/3 van de agenda 

 

APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen. Meerjarenplan 2020-2025 en 

Kredieten 2020. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 20) 

Goedgekeurd met 22 stemmen ja, bij 12 onthoudingen. 

 

Stemming nr. 3. 

(inlassen 21) 

 

 

Nr. 1/4 van de agenda 

 

Provinciaal Onderwijs Vlaanderen vzw. Jaarverslag en -rekening 2018. 

Kennisname. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 22) 

Kennis wordt genomen. 

 

 

Erfgoed 



 

 

11 

 

De heer DE QUICK komt tussen in verband met het meer toegankelijk maken van het 

archeologisch depot. Hij verwijst naar de ambitie in het bestuursakkoord om via het 

archeologisch depot de archeologische objecten te ontsluiten naar het grote publiek. 

Spreker stelt dat dit archeologisch depot ondertussen digitaal toegankelijk is, maar of dit 

voor het grote publiek is, is een andere vraag aangezien de digitale toepassing 

Engelstalig is. 

 

Daarom stelt de heer De Quick de volgende vragen: 

- Waarom werd gekozen voor een Engelstalig besturingsprogramma? 

- Kan dit niet in het Nederlands, aangezien de provincie toch duidelijk staat voor 

het gebruik van het Nederlands? 

- Het digitaal archeologisch depot is ingedeeld per vindplaats en maakt doelgericht 

zoeken voor geïnteresseerden die een bepaalde periode bestuderen onmogelijk. 

Waarom is er geen mogelijkheid voorzien om te zoeken per periode en/of per 

materiaalsoort (brons, hout, textiel, leer,…)? 

- Zal hierin verandering komen? 

 

 

De heer ANCIAUX komt tussen in verband met grotere toegankelijkheid en tijdelijke 

verhuur provinciaal kunstpatrimonium. Hij vraagt dat er meer duiding gegeven wordt 

over het verhogen van de mogelijkheden voor gemeenten, bedrijven en organisatoren 

van tentoonstellingen voor het huren van de nog in ons beheer zijnde kunstwerken. 

Kunnen we via VOKA, UNIZO, LVZ enzovoort meer de mogelijkheid om kunst te huren bij 

de bedrijven propageren? Is het plan voor een digitale ontsluiting van de collectie naar 

het grote publiek al uitgewerkt? 

 

 

De heer LEMMENS heeft begrip voor de kritische houding van de heer De Quick. Hij wil 

van de gelegenheid gebruik maken om het plan rond de ontsluiting van ons 

archeologiedepot uit de doeken te doen. Deze ontsluiting behelst meer dan enkel de 

huidige (Engelstalige) Flickr-pagina. Dit is enkel een voorsmaakje in afwachting van een 

eigen webpagina waar de volledige collectie op termijn online raadpleegbaar zal zijn in 

het Nederlands. We werken eraan en uiteraard zit hier spoed achter. Naast de digitale 

ontsluiting, trachten we dit eveneens fysiek ontsluiten. We gaan hier een 

bezoekersruimte voor inrichten waar de stukken onder toezicht getoond en onderzocht 

kunnen worden en ook de vakbibliotheek kan op afspraak geraadpleegd worden. Verder 

gaan we investeren in de diverse initiatieven op maat van verschillende doelgroepen.  

 

Wat betreft het commercialiseren van onze kunst via verhuur op de private markt ziet de 

heer Lemmens niet direct een opdracht voor de provincie Antwerpen. Hij licht toe dat de 

provincie wel zijn kunst ter beschikking stelt voor tijdelijke bruiklenen in functie van 

tentoonstellingen. Op die manier lenen we regelmatig kunstwerken uit aan musea, 

gemeentebesturen, kunstgalerijen en private stichtingen. De deputatie is van mening dat 

dit de juiste manier is om onze collectie in optimale omstandigheden te ontsluiten naar 

het publiek toe. Daarnaast is de kunstcollectie intussen al voor een groot deel 

hoogwaardig gedigitaliseerd. Vanaf februari 2020 zullen alle beelden digitaal beschikbaar 

zijn in een beeldbank. In een eerste fase voor alle provinciale diensten, in een tweede 

fase voor alle professionele gebruikers. Een open databank voor het grote publiek wordt 

momenteel onderzocht.  

 

 

De heer DE QUICK vraagt aan de gedeputeerde om rekening te houden met zijn vraag 

om opzoekingen mogelijk te maken op basis van de grondstoffen. Daarnaast vindt hij het 

spijtig dat het voorbije jaar de verzameling Hasse werd overgedragen aan het MAS. Deze 

verzameling is kenschetsend voor de vroege middeleeuwen en was uitermate interessant 

geweest voor het komende educatief programma rond de vroege middeleeuwen. 
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De heer LEMMENS antwoordt dat de overdracht een keuze was die in samenspraak was 

met de administratie.  

 

 

Sportpaleis 

 

Mevrouw VAN DIENDEREN komt tussen over de mobiliteitsproblematiek bij evenementen 

in het Sportpaleis, meer bepaald Spoor Oost. Deze plek fungeert bij grote concerten als 

parking. De buurt echter heeft grootse plannen om van die ruimte een nieuw Park Spoor 

Noord, zijnde het Park Spoor Oost te maken. Zolang die ruimte fungeert als parking is 

dat natuurlijk onmogelijk. 

 

Ze stelt dat de verplichtingen van het Sportpaleis ten aanzien van hun bereikbaarheid 

wel strenger kunnen. Zo is er een goede ontsluiting met het openbaar vervoer en heeft 

ook treinstation Luchtbal wel potentieel. Om deze reden stelt mevrouw Van Dienderen de 

vraag of de afspraken die de provincie Antwerpen met het Sportpaleis gemaakt heeft, 

geherevalueerd en bijgestuurd worden om haar bezoekers nog meer te stimuleren de 

wagen thuis te laten? 

 

 

Gebiedsgericht programma Zuidrand 

 

Mevrouw VAN DIENDEREN komt tussen met betrekking tot het gebiedsgericht 

programma Zuidrand. Ze was verrast dat dit was opgenomen in het scenario van de 

budgetbesprekingen, aangezien het bestuursakkoord het einde hiervan leek in te luiden. 

Deze tussenkomst peilt naar de precieze ambitie van het gebiedsprogramma Zuidrand, 

want in de gebiedsgerichte projecten wordt voor de Zuidrand geen budget voorzien. Er is 

inmiddels een streekvereniging opgericht, waarvan het volgens spreekster de bedoeling 

is deze om te vormen naar een regionaal landschap. Om deze reden stelt mevrouw Van 

Dienderen de vraag of de Zuidrand dan ook gefinancierd zal kunnen worden met 

middelen voorzien vanuit de regionale landschappen? Is de streekvereniging al 

geïnformeerd over het geplande proces? En wat is hun reactie?  

 

 

De heer LEMMENS antwoordt kort dat er minstens jaarlijks een overleg plaatsvindt 

tussen de vertegenwoordigers van de stad Antwerpen, De Lijn en het Sportpaleis om de 

modal shift voor het Sportpaleis op te volgen, nieuwe maatregelen te voorzien en het 

evenementenvervoersplan te actualiseren. Dit plan had als doelstelling om tegen 2020 

een modal shift te bereiken van 50-50. De heer Lemmens stelt dat dit doel reeds in 2018 

werd bereikt. Conform de afspraken in de milieuvergunning, ligt er momenteel volledig 

vernieuwd evenementenvervoersplan ter goedkeuring voor bij de stad Antwerpen. Dit 

plan is grondig herbekeken, herwerkt en vertaald in nieuwe ambities voor de komende 

vijf jaar. De inhoud van dit plan kan echter pas vrijgegeven worden na goedkeuring.  

 

Wat betreft het gebiedsgericht project Zuidrand schetst de gedeputeerde dat in de 

zuidrand twee initiatieven lopen, met name de streekvereniging Zuidrand en het 

gebiedsgericht project Zuidrand. Voor het gebiedsgericht project Zuidrand voorzien we 

deze legislatuur 50.000 EUR per jaar. De provincie investeert in de streekvereniging 

Zuidrand via mensen en middelen in natuur- en landschapsprojecten. Deze werking 

willen we continueren via de transitie naar een regionaal landschap, meer bepaald 

regionaal landschap Rivierenland. De streekholders werden geïnformeerd via het 

directiecomité van de streekvereniging Zuidrand, de raad van bestuur van de 

streekvereniging en de raad van bestuur van het regionaal landschap Rivierenland. De 

afspraak is om in een gezamenlijke werkgroep met alle betrokken gemeenten een 

transitieplan op te maken tegen 2020. Dit transitieplan vertrekt van de doelstelling om 

de gemeenten van de zuidrand te laten toetreden tot het regionaal landschap 

Rivierenland tot februari 2021. 
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De VOORZITTER schorst de vergadering voor een korte pauze om 16.12 uur. 

 

 

De VOORZITTER opent opnieuw de vergadering om 16.27 uur. 

 

 

Mevrouw HELSEN licht haar meerjarenplanning over 15 bevoegdheden toe aan de hand 

van een clustering rond 3 grote thema’s: 

 

1. Flankerend onderwijs- en arbeidsmarktbeleid 

Onze visie is dat elk persoon telt, maar dat is niet de realiteit. We zien volgende 

knelpunten: een te hoge ongekwalificeerde uitstroom, veel niet ingevulde 

vacatures, een kloof tussen vacatures en beschikbare profielen en een 

vroegtijdige uitstroom uit het onderwijs. 

Dit is het vertrekpunt voor ons beleid en acties. Vandaar zal sterk ingezet worden 

op preventie, inclusie, op verschillende fronten en op kwaliteit. Dit vraagt acties 

zowel binnen als buiten het onderwijs (onder andere hybride leeromgevingen, 

nieuwe modellen voor mentoring en coaching, …). In januari 2020 wordt met 

proefprojecten gestart in 3 regio’s en 9 gemeenten. De expertise uit deze 

proefperiode zal uitgerold worden naar alle gemeenten van ons grondgebied. 

Kwetsbare doelgroepen op de arbeidsmarkt worden ondersteund in de stap naar 

levenslang leren en empowerment. Werkgevers worden ondersteund in het 

voeren van een gepast HR-beleid en IAO. Het verbinden van reguliere en sociale 

economie gebeurt met het W2-concept. 

Hiervoor is de komende jaren 34.876.000 EUR ter beschikking. 

 

2. Plattelands- en dorpenbeleid 

Het platteland en onze dorpen worden uitgedaagd door vergrijzing, verdunning, 

gebrek aan voorzieningen en een toenemende kwetsbaarheid. Dat vraagt om een 

extra ondersteuning zodat de dorpen die voor een transitie staan extra begeleid 

worden. De uitgewerkte dorpenmonitor wordt de komende legislatuur verder 

verfijnd en de aanpak in de dorpen verder uitgebreid. 

De focus zal op dorpen gelegd worden met maatwerk en transitie-begeleiding. Er 

wordt ingezet op sociale veerkracht. 

Voor dorpen- en kerkenbeleid is 10.000.000 EUR extra voorzien om de komende 

jaren mee aan de slag te gaan. 

 

3. Woonbeleid 

Mensen hebben recht op een menswaardige woning. Als essentiële bouwsteen in 

ons beleid gaan we inzetten op de kwaliteit van woningen en de woonomgeving, 

en inspelen op een woningmarkt in ontwikkeling: economisch, ecologisch, 

demografisch, en de vermaatschappelijking van de zorg in onze samenleving. 

De kwaliteit van woningen op de private huurmarkt moet verbeteren, er moeten 

stimulansen komen voor het verduurzamen van de sociale huurmarkt, lokale 

besturen moeten gestimuleerd en ondersteund worden evenals innovatieve 

woonprojecten. 

Hiervoor is zo’n 17,5 miljoen EUR beschikbaar deze legislatuur. 

 

 

Flankerend onderwijsbeleid 

 

Mevrouw STEVENS stelt dat meer dan ooit jongeren de schoolbanken verlaten zonder 

enige kwalificatie. Door de provinciale dienst flankerend onderwijsbeleid werden de 

vorige legislatuur de cijfers van onze gemeenten in verband met ongekwalificeerde 

schooluitval, spijbelen en ongewettigde afwezigheden bekend gemaakt en besproken in 

de desbetreffende gemeenten. Uit deze cijfers blijkt dat de schooluitvalcijfers niet alleen 
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zeer hoog zijn in de steden maar ook in de landelijke gemeenten. De omkadering om 

leerlingen te begeleiden, individuele trajecten te laten lopen, te motiveren, te 

ondersteunen zijn in de steden al meer aanwezig, meer in de nabijheid van de jongere, 

zodat verplaatsingen niet zo nodig zijn. Meestal wordt in de kleinere gemeenten van de 

jongeren gevraagd dat ze zich verplaatsen naar de steden om daar begeleid te worden of 

vorming te volgen. De afstand is vaak een probleem. Tevens is de stedelijk context soms 

te verleidelijk en geraken ze niet op hun afspraak of durven de jongeren net niet dat 

traject afleggen of ontbreekt het hen aan de moed. Ondersteuning in de nabijheid van 

hun leefwereld en met meer mogelijkheid tot controle zal zeker doeltreffender zijn. 

 

Mevrouw Stevens gaat verder dat tijdens de vorige legislatuur in de regio van Heist-op-

den-Berg een denktank, werkgroep opgestart werd in samenwerking met de provinciale 

dienst flankerend onderwijs. In de werkgroep werd met verschillende actoren 

samengewerkt en gezocht naar oplossingen: de Heistse scholen, jeugdpolitie, OCMW, 

VDAB, Arctos, Profo, Pros, CLB’s, gemeente Heist,… om de cijfers van de 

ongekwalificeerde schooluitval te verbeteren, te verlagen en die jongeren die door de 

mazen van het net vallen op te vangen. 

 

Na twee jaar brainstormen en samenwerken wordt er in Heist een proefproject opgestart 

waarbij iedereen een bijdrage levert. Die bijdrage kan bestaan uit centen maar ook uit 

personeel of materialen. Zo wil Profo 25 extra trajecten aanbieden, dit kan zowel 

individueel als in groep zijn rond bijvoorbeeld weerbaarheid, agressiebeheersing,… De 

gemeente stelt een locatie ter beschikking met bijbehorend de nutsvoorzieningen en 

poets. Arctos stelt 10.000 EUR ter beschikking onder de vorm van personeelsinzet. De 

scholen die willen meewerken stellen lesuren ter beschikking onder de vorm van 

begeleidende leerkrachten. 

 

Mevrouw Stevens vervolgt dat we ver staan … maar we zijn er nog niet. Vandaar haar 

vraag aan de gedeputeerde voor flankerend onderwijsbeleid om een budget, een 

ondersteuning te voorzien voor dit proefproject. Want, de provincie kan hier haar rol 

spelen. Het kan onze provinciale opdracht zijn omdat het hier gaat om leerlingen van een 

hele regio, niet alleen Heistse studenten. De cijfers tonen aan dat vele leerlingen van 

buiten Heist komen. Het is een proefproject dat later kan uitgerold worden naar andere 

kleinere gemeenten die misschien in een samenwerking de strijd willen aangaan tegen 

schooluitval. We spelen met dit project ook in op de opmerking, die al zo veel gegeven 

is, dat men in de zorg en het welzijn van jongeren meer samen moet werken. Wel wij 

werken nu samen over de netten heen, over de grenzen heen, over de partijen heen, 

over de organisaties heen om ervoor te zorgen jongeren die het moeilijk hebben nieuwe 

kansen krijgen om de draad weer op te nemen. 

 

 

Mevrouw HELSEN dankt voor deze tussenkomst, ze is aanwezig geweest bij een 

vergadering van het project in Heist. De acties daar om ongekwalificeerde schooluitval 

tegen te gaan kaderen in het Vlaamse actieplan ‘Samen tegen schooluitval’, waarbij op 

vele fronten wordt ingezet. 

 

Ze zegt dat provincie Antwerpen lokale initiatieven zal steunen met expertise van eigen 

mensen en via het inschakelen van experten. Momenteel is er personeelsinzet van één 

persoon voorzien door Vlaanderen, dat wordt opgetrokken. 

 

In dialoog met lokale besturen zal provincie Antwerpen verdere expertise ontwikkelen 

tegen schooluitval en die ter beschikking stellen van Heist-op-den-Berg en andere 

gemeenten in onze provincie. 

 

Daarnaast loopt een project met 9 gemeenten, verspreid over de 3 regio’s en stad 

Antwerpen ter voorkoming van schooluitval dat start op jonge leeftijd. De resultaten 

hiervan zullen gedeeld worden met Heist-op-den-Berg. 
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Plattelands- en dorpenbeleid 

 

Mevrouw VRANCKEN zegt dat we in het bestuursakkoord lezen over het dorpenbeleid. Dit 

dorpenbeleid belooft maatwerk, met voor elk dorp andere uitdagingen en 

opportuniteiten. Voorbeelden zijn nieuwe woonvormen zoals co-housing, het versterken 

van de lokale economie, het verbeteren van de basismobiliteit. De provincie wenst 

hiervoor een billijke vergoeding aan te bieden aan de lokale besturen om de veerkracht 

van de dorpen te verstevigen. Deze vergoeding zal afhankelijk worden gemaakt van de 

geboden dienstenverlening. In het kader van het dorpenbeleid kunnen de lokale besturen 

ook beroep doen op ervaren dorpsadviseurs, voorlopig a rato van maximaal 7 dorpen per 

jaar. 

 

De provincie wil hiermee ondersteunend werken, niet structureel maar enkel als impuls 

om nieuwe initiatieven te stimuleren die later in andere structuren kunnen worden 

ingebed. Er zal dus een bundeling worden gemaakt van het reeds bestaande aanbod, dat 

weliswaar versnipperd wordt aangeboden, zodat er een multidisciplinair versterkend 

effect kan ontstaan. 

 

Dit dorpenbeleid zien we in de meerjarenplanning weerspiegeld in een daadwerkelijk 

actieplan, nl. het “actieplan van een provinciaal dorpenbeleid om de veerkracht van 

dorpen te verhogen”. In dit actieplan worden exploitatiebudgetten ingeschreven die van 

155 800,00 EUR in 2020 geleidelijk maar zeker progressief toenemen naar 434 000 EUR 

in 2025. We lezen in de detaillijsten dat hierin subsidies en personeel vervat zitten. 

Nochtans zien we nergens een structureel beleid weerspiegeld maar doorkruist het 

verschillende aspecten van het plattelandsbeleid. De impact van het dorpenbeleid is, zo 

zeggen de omgevingsanalyses zelf, dan ook moeilijk meetbaar. 

 

De vragen van mevrouw Vrancken zijn als volgt: 

1. Zal er geen overlap zijn van deze budgetten met andere maatregelen die reeds 

bestaan maar versnipperd worden aangeboden?  

2. Hoe kan de aanzienlijke progressieve toename van het exploitatiebudget naar 

2025 toe verklaard worden, aangezien er geen structureel beleid voorhanden is en 

het steeds op vraag van de dorpen zelf zal zijn?  

3. Hoe zullen deze toegenomen budgetten worden ingezet naarmate de tijd vordert, 

aangezien de ad hoc basis van het dorpenbeleid de gehele legislatuur 

aangehouden blijft en er bewust gekozen wordt om het dorpenbeleid niet in een 

structuur te gieten? Zullen er bijvoorbeeld meerdere dorpen per jaar kunnen 

deelnemen, of worden de subsidies die worden uitgekeerd gewoon groter? 

 

 

Mevrouw HELSEN zegt dat er budgettair extra ruimte gecreëerd is om geen 7 maar wel 

13 trajecten te realiseren voor de analyse- en participatiefase. Dit door de grote vraag 

van lokale besturen. Maar dorpen vragen meer begeleiding. Daarom is er ook voorzien in 

hulp bij de opmaak van plannen en acties als een 2de en 3de fase. De budgetten zullen 

dus trapsgewijs groeien doorheen de legislatuur. 

 

In het dorpenbeleid wordt ervoor gekozen om van een sectoraal naar een transversaal 

beleid te evolueren, dit vergt een mindshift bij alle betrokkenen. 

 

Enkel dorpen die er zelf om vragen worden begeleid. Bestuur en bevolkingsgroepen 

moeten participeren en mee vorm geven aan het beleid. Daar zit de kracht van onze 

trajecten. 

 

 

Europese samenwerking 
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Mevrouw TALHAOUI zegt dat we sinds 1 december een nieuwe Europese Commissie 

hebben met een zeer ambitieus programma voor de volgende jaren: een Europese Green 

Deal die inhoudt dat de Europese Unie het eerste klimaatneutrale continent wordt tegen 

2050. 

 

De EU gaat honderden miljarden euro’s investeren om dit te bereiken. 

Klimaatcommissaris Timmermans spreekt over een programma dat diep zal ingrijpen in 

het industrieel weefsel, het transportwezen, de energiesector en de landbouw. 1 miljoen 

laadpalen, renovatie van miljoenen huizen tot de aanplant van 1 miljard bomen. Een 

nieuwe strategie voor economische groei, investeren in jobs door massaal te investeren 

in duurzame economie en opleiding en omscholing van wie vandaag in vervuilende 

industrieën werkt. Het resultaat zal volgens mevrouw Talhaoui veel opleveren: lagere 

energiefacturen, duurzame jobs en gezonde lucht. 

 

Mevrouw Talhaoui gaat verder met te stellen dat we ook een nieuwe commissaris voor 

innovatie, onderzoek, educatie en jeugd hebben. Er wordt een grote conferentie over de 

toekomst van Europa aangekondigd waarbij iedereen betrokken zal geraken. 

 

De provincie is op een institutionele manier de vertegenwoordiger van Europa met 

Europa Direct, het provinciaal informatiecontactpunt. Ons Europees departement geniet 

een voortreffelijke reputatie en onze ambtenaren zijn grote experten maar zijn met veel 

te weinig om deze ambitie hoog te houden. Vandaar de volgende vragen van mevrouw 

Talhaoui: 

 Zijn we voldoende gewapend om dit ambitieus programma, dat strookt met de 

SDG’s, en dus ook met de kapstok waar we ons beleid aan zullen toetsen binnen 

het departement te kunnen waarmaken? 

 Er zal heel wat communicatie bij te pas komen om dit programma bekend te 

maken bij de verschillende stakeholders zoals de lokale besturen, de scholen en 

de bedrijven. 

 Mevrouw Talhaoui zegt dat ze in de SWOT-analyse van het departement kon lezen 

dat men toch nog een tandje zal moeten bijsteken om de secundaire scholen, de 

toekomstige generaties bij het Europees project te betrekken. En hoe zit het met 

onze hogescholen en universiteit? Een band smeden met de nieuwe EU-

commissaris voor jeugd en educatie zal nodig zijn. 

 Men doet momenteel beroep op stagiaires en vrijwilligers maar die garanderen 

niet altijd continuïteit.  

 Communicatie over Europa zal hoe langer hoe meer een noodzaak zijn, vooral 

omdat het maatschappelijk draagvlak achteruit gaat. In haar betoog van gisteren 

klaagde mevrouw Talhaoui de afslanking van de provinciale communicatiedienst 

reeds aan. Hoe zal de Green Deal bij de burgers gebracht worden? 

 In de SWOT las ze ook dat het begeleiden van activiteiten rondom 

sensibiliserings-activiteiten van Europa zeer intensief is, vooral als de 

gemeentelijke organisatiekracht weinig voorstelt. Zij vraagt dan ook hoe we dit 

gaan oplossen? Met welke middelen en of personeelsuitbreiding? 

 

 

Mevrouw HELSEN zegt dat we de Europese programma’s nog afwachten. Die 

programma’s vormen een kader met mogelijkheden voor de provincies om op in te 

tekenen. De grote lijnen van Europa zijn inzetten op een slim, groen, sociaal, dicht bij de 

burger Europa, met veel aandacht voor innovatie. 

 

Het is ook afwachten welke opdracht en ruimte Vlaanderen zal geven aan de provincies 

om met die programma’s aan de slag te gaan. 

 

Voor de actie ‘de burger dichter bij Europa brengen’ zal verder gewerkt worden met de 

acties en instrumenten die er reeds zijn. En er zijn al pistes uitgewerkt voor nieuwe 

initiatieven. 
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Voor de initiatieven naar scholen is er beperkte mankracht zodat niet alle scholen 

bediend kunnen worden. Het vormen van leerkrachten inzake kennis over Europa is hier 

een oplossing, samen met het opzetten van nieuwe initiatieven. 

 

 

Mevrouw TALHAOUI dankt voor het antwoord. Ze vindt het interessant dat er niet alleen 

middelen maar ook mankracht gezocht wordt om Europa dichter bij de burger te 

brengen. 

 

 

 

Nr. 2/1 van de agenda 

 

APB Provinciaal Secretariaat Europese Structuurfondsen. Meerjarenplan 

2020-2025 en Kredieten 2020. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 23) 

Goedgekeurd met 29 stemmen ja, bij 5 onthoudingen. 

 

Stemming nr. 4. 

(inlassen 24) 

 

 

Wonen 

 

De heer DILLEN zegt dat wonen een hot item in de media is de laatste maanden. Sociaal 

wonen nog veel meer. Door de nieuwe Vlaamse huurschatter is de waarde van het 

patrimonium van bepaalde woonmaatschappijen sterk gestegen, bij andere belangrijk 

gedaald. De gevraagde huurprijzen voor de bewoners van sociale woningen volgen deze 

cijfers. Zoals blijkt uit deze cijfers wordt renoveren belangrijk voor de maatschappijen. 

Hierdoor stijgt de waarde van het huis en kan een energiecorrectie doorgerekend 

worden. Deze verhoging van de huurprijs is goed voor de maatschappijen, maar is steeds 

in het voordeel van de bewoner aangezien de besparing op de energierekening veel 

hoger ligt. 

 

Zoals de gouverneur in haar openingsrede reeds heeft toegelicht is het overschakelen op 

moderne energiebronnen zoals warmtepompen ook heilzaam voor de algemene 

volksgezondheid en het milieu. 

 

De provincie kan de sociale woonmaatschappijen, zijn bewoners en de volksgezondheid 

op verschillende manieren ondersteunen. Een belangrijke taak is volgens mij het 

ondersteunen van duurzame renovatie. 

 

Vandaar de vraag van de heer Dillen: Op welke manier wenst de provincie de sociale 

woonmaatschappijen te ondersteunen en te motiveren om te investeren in renovatie op 

een duurzame wijze? 

 

De heer Dillen stelt verder dat in het jaarboek armoede en sociale uitsluiting 2019 staat 

dat buiten het belang van renovatie van de sociale woning ook het belang van 

bewustmaking van de bewoners over de impact van hun eigen gedrag een belangrijke 

factor is om de verhoogde huurprijs te compenseren. Hij vraagt daarom of de provincie 

plannen heeft om in te zetten op het verantwoordelijkheidsbesef van de inwoners inzake 

duurzaamheid? 

 

De heer Dillen verwijst nog naar de tussenkomst van collega Valkeniers van de vorige 

dag waarin hij zijn angst uit voor de gevolgen voor de huurders bij de verkoop van de 
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provinciale sociale woningen. Deze angst is volgens de heer Dillen ongegrond. De 

provincie is een goede beheerder, maar de woonmaatschappijen zijn expert en de 

huurders worden decretaal beschermd. 

 

Dan heeft de heer Dillen nog een laatste vraag: Met Kamp C hebben we een 

internationale speler op vlak van onderzoek naar duurzaamheid. Welke rol krijgt deze 

provinciale APB in het beleid van duurzaam sociaal wonen? 

 

 

Mevrouw HELSEN zegt dat zowel Kamp C als provincie Antwerpen willen inzetten op een 

samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappijen en ook andere partners die 

helpen bij de verduurzaming van het woonbeleid. 

 

Kamp C heeft met Europese subsidies een project in opstartfase, waarbij ze samen met 

een sociale huisvestingsmaatschappij en bewoners een sociale woonwijk verduurzaamt. 

 

De Europese projecten waarin die verduurzaming aan bod komt zullen bekeken worden, 

samen met Kamp C en sociale huisvestingsmaatschappijen. 

 

Alle huisvestingsmaatschappijen zullen geregeld uitgenodigd worden voor dialoog met als 

doel de verduurzaming van het patrimonium. Hierbij zal alle provinciale expertise ter 

beschikking gesteld worden. 

 

Wat betreft de erfpachten van de 100 sociale woningen die de provincie heeft, hier zal 

werk gemaakt worden van vernieuwing en verduurzaming. 

 

 

De heer DILLEN dankt voor de duidelijke uitleg en heeft nog een bijkomende vraag over 

een project van Janssen Farmaceutica. Is er contact geweest met Kamp C over de 

warmtenetten? 

 

 

Mevrouw HELSEN zegt dat het hier gaat om Europese projecten waarbij Kamp C 

expertise aanbiedt. Deze samenwerkingsverbanden zullen er ook in de toekomst zijn.  

 

 

Kamp C 

 

De heer DE QUICK zegt dat mevrouw Helsen in de implementatie van het 

bestuursakkoord van het meerjarenplan melding maakt van de “Uitbouw van een divers, 

duurzaam en kwaliteitsvol woonaanbod dat beantwoordt aan veranderende 

woonbehoeftes: 

 innoveren: anders denken en doen (geWOONtebrekers); 

 nieuwe woonvormen. 

 

En verregaande verduurzaming van bouw- en renovatieprocessen met extra aandacht 

voor circulair bouwen  KAMP C”. 

 

Wat Kamp C betreft meent hij dat mevrouw Helsen haar boontjes te week legt bij het 

informeren en stimuleren van nieuwe woonvormen, zoals circulair bouwen en 3D printen. 

Ze biedt, volgens de heer De Quick eveneens de kans aan iedereen om lessen en/of 

opleidingen te volgen over de toepassing van nieuwe en /of duurzame, alternatieve bouw 

en renovatiemethoden. 

 

Hoewel deze cursussen openstaan voor alle geïnteresseerden, en niet enkel voor 

professionelen, is het soms moeilijk om voldoende cursisten te vinden. 
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Op deze manier wordt ingezet op verduurzaming van de bouw- en renovatieprojecten, en 

het organiseren van goede cursussen, maar mijnheer De Quick heeft hierbij enkele 

vragen: 

1. Bij de cursus lemen (of bezetten met leem) werd een professioneel pleisteraar 

met kennis van zaken ingehuurd; De cursisten waren enthousiast en de les werd 

op een correcte manier gegeven. Kortom een interessante, leerrijke en boeiende 

dag. Maar bij aanvang bleek dat de lesgever zijn eigen materiaal moest ten 

dienste stellen van de cursisten omdat de provincie niet in de nodige 

werkmaterialen had voorzien. Waarom wordt niet voorzien in geschikt 

cursusmateriaal? 

2. Waarom wordt rond deze en gelijkaardige cursussen zo weinig promotie gemaakt? 

3. Waarom worden hier geen alternatieve promotiekanalen, zoals sociale media 

gebruikt om de doorsnee burger in kennis te stellen van het bestaan van deze 

cursussen? 

4. Vindt de provincie het geven van dergelijke cursussen aan particulieren niet 

belangrijk genoeg en wil ze zich vooral toespitsen op de opleiding van 

professionelen? 

 

 

Mevrouw HELSEN noemt dit een punctuele vraag. Volgens haar info zet Kamp C in op 

educatie naar particulieren en professionelen in de bouwsector. Het aanbod is ruim. 

Het aanbod van Kamp C wordt vandaag geëvalueerd want samenwerken en aanvullend 

werken met ander spelers in de sector is nodig. 

 

Cursussen worden vandaag bekend gemaakt via website, facebook en een nieuwsbrief en 

daarmee zijn ze allen volzet. Ook de opvolging van materiaal is verzekerd. Dat wordt per 

lesgever bekeken en vergoed. 

 

 

De Heer DE QUICK dankt voor het duidelijke antwoord. Hij uit nog de bekommernis dat 

het verwezenlijken van verduurzaming van de bouw- en renovatieprocessen vooral 

communicatie met particulieren vereist. De sector volgt dan vanzelf. 

 

 

 

Nr. 2/2 van de agenda 

 

APB Kamp C. Meerjarenplan 2020-2025 en Kredieten 2020. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 25) 

Goedgekeurd met 28 stemmen ja, bij 5 onthoudingen. 

 

Stemming nr. 5. 

(inlassen 26) 

 

 

Documentatiecentrum Atlas 

 

 

Nr. 2/3 van de agenda 

 

APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas. Meerjarenplan 2020-2025 en 

Kredieten 2020. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 27) 
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Goedgekeurd met 28 stemmen ja, bij 4 stemmen nee en 1 

onthouding. 

 

Stemming nr. 6. 

(inlassen 28) 

 

 

Gouverneur Kinsbergencentrum 

 

 

Nr. 2/4 van de agenda 

 

APB Gouverneur Kinsbergencentrum. Meerjarenplan 2020-2025 en 

Kredieten 2020. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 29) 

Goedgekeurd met 28 stemmen ja, bij 5 onthoudingen. 

 

Stemming nr. 7. 

(inlassen 30) 

 

 

Cultuurhuis De Warande 

 

De heer ANCIAUX stelt dat Vlaams minister Jambon het beheer van APB de Warande tot 

eind 2024 aan de provincie heeft toevertrouwd. Gaan er nog grote investeringen 

gebeuren in die 5 jaar? En wat erna – ook al zijn er geen garanties – want de regio heeft 

een cultuurhuis als de Warande nodig? 

 

 

Mevrouw HELSEN stelt dat ze inderdaad geen lange termijn voorspellingen kan doen. De 

samenstelling en beslissingen van de volgende Vlaamse regering zijn nog onbekend. 

 

De Warande maakte de vorige legislatuur reeds de oefening hoe ze een regionale functie 

kan opnemen en die wordt momenteel opnieuw gemaakt. 

 

Ze willen heel duidelijk kunnen aantonen waarom de Warande nodig is in Turnhout en de 

regio errond. Het antwoord zal de toekomstige beslissing van Vlaanderen mee bepalen. 

 

Bij de oefening wordt enerzijds gekeken naar de maatschappelijke uitdagingen en hoe 

daar met kunst en cultuur mee gewerkt kan worden, anderzijds wordt gekeken naar de 

waarde van cultuur. Dit bepaalt de keuzes van de Warande vandaag en de komende 

jaren. 

 

Daarnaast wordt ingezet op partnerschappen in de ruimere regio van Turnhout om een 

programmatie te hebben die grotere maatschappelijke realisaties kan verwezenlijken via 

cultuur. 

 

De infrastructuur van de Warande wordt niet meer uitgebreid maar ze zal maximaal 

benut worden om de maatschappelijke relevantie van kunst en cultuur aan te tonen. 

 

 

De heer SCHOOFS zegt dat zijn fractie het voorstel niet gaat goedkeuren omdat er 

bespaard wordt op de dotatie. 

 



 

 

21 

 

Mevrouw HELSEN antwoordt dat dit niet klopt. De dotatie blijft hetzelfde en zal de 

volgende jaren stijgen. 

 

De vorige jaren is de Warande over budget gegaan qua programmatie maar er is een 

tekort aan goede techniekers. Het budget voor de programmatie zal dalen en voor 

techniek stijgen. Er is dus een verschuiving binnen de budgetten maar geen daling, 

eerder een stijging. 

 

 

De heer SCHOOFS zegt dat er tijdens de raadscommissie een andere uitleg gegeven 

werd. Hij wil als provincieraadslid goed geïnformeerd worden om zijn stem te kunnen 

uitbrengen. Zijn fractie steunt de Warande. De denkoefening is goed en hij hoopt dat de 

provincie een rol van betekenis kan blijven spelen.  

 

 

De heer DE QUICK zegt dat zijn partij nog steeds voorstander is om de Warande naar het 

Vlaamse niveau over te hevelen. Ze ondersteunen het meerjarenplan toch om 2 redenen:  

1. Er is een betere budgetcontrole 

2. De Warande is goed voor de ruimere regio van Turnhout, misschien zelfs voor de 

Kempen. 

 

 

De heer ANCIAUX dankt voor het uitgebreide antwoord. Hij vindt de oefening die 

gemaakt wordt zeer goed. Dat zijn goede bouwstenen. 

Investeren in cultuur is en blijft belangrijk. Zij gaan het meerjarenplan goedkeuren. 

 

 

De heer DILLEN zegt dat er duidelijkheid verschaft werd wat er de vorige legislatuur 

gebeurd is. De huidige directie is mee met de maatregelen om binnen budget te blijven, 

wat goed is. 

 

 

 

Nr. 2/5 van de agenda 

 

APB Warande. Meerjarenplan 2020-2025 en Kredieten 2020. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 31) 

Goedgekeurd met 26 stemmen ja, bij 7 onthoudingen. 

 

Stemming nr. 8. 

(inlassen 32) 

 

 

 

Nr. 2/6 van de agenda 

 

Provinciale initiatieven. Gielsbos vzw. Jaarverslag 2018. Kennisname. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 33) 

Kennis wordt genomen. 
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De VOORZITTER stelt voor om verder te gaan met de toelichting van gedeputeerde De 

Haes. 

 

 

De heer DE HAES licht de meerjarenplanning toe voor de departementen Leefmilieu, Vrije 

Tijd, Personeel en Communicatie en ook voor Campus Vesta. 

 

Ten eerste meldt hij dat er een samenwerking is met UA inzake de SDG’s dat na 3 jaar 

geëvalueerd wordt. 

 

De prioriteiten en bijhorende ambities van Leefmilieu (160 miljoen EUR) zijn: 

1. Uitbouwen van een Functioneel Ecologisch Netwerk 

Ambitie 1: Bebossing en kleine landschapselementen 

Ambitie 2: Opstart loket onderhoud buitengebied (LOB) 

Ambitie 3: Ondersteuning van de gemeenten 

2. Ruimte voor Water 

Ambitie 1: Ecologisch herstel van beekvalleien 

Ambitie 2: Modernisering van pompen en infrastructuur 

Ambitie 3: Hemelwater- en droogtecoördinatie 

Ambitie 4: 50% van de vismigratieknelpunten wegwerken 

3. Regionale Landschappen (RL) en Bosgroepen 

Ambitie 1: Gebiedsdekkend maken van de RL 

Ambitie2: Versterkte Bosgroepen. 

 

De prioriteiten en bijhorende ambities van Vrije Tijd zijn: 

1. Aanbieden van vrijetijdsbeleving in de domeinen 

Ambitie 1: Duurzaam beheer, natuurbeleving en educatie 

Ambitie 2: Faciliteren van recreatieve activiteiten 

Ambitie 3: Uitbreiden van provinciaal patrimonium 

2. Ontsluiten van waardevol patrimonium 

Ambitie 1: Kasteel d’Ursel en het domein 

Ambitie 2: Kempens Landschap 

3. Verhogen van vrijetijdsparticipatie 

Ambitie 1: Drempelvrij toerisme 

Ambitie 2: Streekpromotie en reisbestemmingsorganisatie 

Ambitie 3: Toeristisch-recreatieve routes. 

 

De prioriteiten en bijhorende ambities van Personeel, Mens en Communicatie zijn: 

1. Ondersteuning en begeleiding van personeelsbehoeften 

Ambitie 1: Soft HR beleid 

Ambitie 2: Pensioenen 

2. B2B-communicatie: 

Ambitie 1: Inhoud boven vorm 

Ambitie 2: Radicaal digitaal 

 

De prioriteit voor Campus Vesta is: 

1. Belangrijke partner voor lokale besturen inzake brandweer, opleiding, politie, … 

Ambitie: Voortrekker van innovatie, onderwijs en nieuwe ontwikkelingen. 

 

 

De VOORZITTER schorst de vergadering om 18.13 uur. 

 


