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De vergadering wordt geopend te 14.32 uur. 

 

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 DILLEN Marijke 

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 

De heer VERHAEVEN Eddy 

Mevrouw VAN GORP Valery 

De heer VERHEYDEN Wim 

Mevrouw VRANCKEN Isabelle 

Mevrouw WECKHUYSEN Wendy 

 

 

Verontschuldigd: mevrouw de gouverneur en mevrouw Inga Verhaert 
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De raad is bijeen in openbare vergadering. 

 

 

 Mondelinge vragen 

 

 

 OPENBARE VERGADERING 

 

Oproeping en agenda. 

  (inlassen 1 en 2) 

 

 
0. Provinciale overheid 

 

 

Nr. 0/1 van de agenda 

 

Toekenning eretitels. Goedkeuring. 

Voorstel van het vast bureau 

(inlassen 3) 

Goedgekeurd met 33 stemmen ja.  

 

Stemming nr. 1. 

(inlassen 4) 

 

 

Nr. 0/2 van de agenda 

 

Vereffening APB Sport en APB Arenbergschouwburg : eindverslag van de 

vereffenaars en sluiting van de vereffening. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 5) 

Goedgekeurd met 27 stemmen ja, bij 6 onthoudingen. 

 

Stemming nr. 2. 

(inlassen 6) 

 

 

Nr. 0/3 van de agenda 

 

Overzicht van de extern verzelfstandigde agentschappen, provinciale 

participaties in verenigingen, stichtingen en vennootschappen. 

Kennisname. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 7) 

Kennis wordt genomen. 

 

 
1. Ruimte, Onderwijs en Mobiliteit 
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Nr. 1/1 van de agenda 

 

Provinciaal Archeologisch Depot. Verwervingen en overdrachten 2018. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 8) 

De heer DE QUICK stelt vast dat de verzameling Hasse overgedragen 

werd naar het MAS. Spreker vindt deze beslissing jammer omdat het geen 

typisch Antwerpse verzameling betreft, maar eigenlijk samen hoort met 

de verzameling Van Bogaert-Wauters en de verzameling Maertens de 

Noordhout. Spreker had liever gezien dat de verzameling Hasse werd 

overgedragen aan de Vlaamse Gemeenschap om daar alle gelijkaardige 

verzamelingen samen te brengen. De heer De Quick vindt het spijtig dat 

de verzamelingen op deze manier worden verspreid en dat de provincie 

Antwerpen kansen laten liggen om een stuk geschiedenis te bundelen en 

beter te bestuderen. 

 

 

De heer LEMMENS antwoordt dat de vondsten dateren uit de periode van 

de rechttrekking van de Schelde en de verzameling in dat kader werd 

overgedragen aan het MAS. 

 

 

De heer DE QUICK bevestigt dat de periode van de vondsten correct is, 

maar in de verzameling Hasse zijn tevens vondsten begrepen die niet in 

het Antwerpse gevonden zijn. Denk maar aan de drakenkoppen uit de 

Saksische periode die gevonden werden in Oost-Vlaanderen.  

 

 

De heer LEMMENS stelt dat je hierover van mening kan verschillen maar 

meent dat deze drakenkoppen ook in het MAS tot hun recht zullen komen. 

De gedeputeerde denkt dat het Archeologisch depot goed heeft nagedacht 

over deze overdracht. 

 

 

De heer DE QUICK hoopt dat het MAS goed zorg zal dragen voor deze 

verzameling en dat ze niet uit het oog verliezen dat er nog een tweetal 

gelijkaardige verzamelingen bestaan in Vlaanderen. Spreker hoopt tevens 

dat ze er in de toekomst wel oog hebben om de verzamelingen samen te 

brengen. 

 

Goedgekeurd met 33 stemmen ja. 

 

Stemming nr. 3. 

(inlassen 9) 

 

 

Nr. 1/2 van de agenda 

 

Provinciaal Archeologisch Depot. Jaarverslag 2018. Kennisname. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 10) 

Kennis wordt genomen. 
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Nr. 1/3 van de agenda 

 

Monumentenwacht Antwerpen. Jaarverslag 2018. Kennisname. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 11) 

Kennis wordt genomen. 

 

 

Nr. 1/4 van de agenda 

 

Provinciaal Veiligheidsinstituut. Samenwerkingsovereenkomst met Radio 2 

als ondersteuning voor Kop Op in 2019. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 12) 

Goedgekeurd met 33 stemmen ja. 

 

Stemming nr. 4. 

(inlassen 13) 

 

 

Nr. 1/5 van de agenda 

 

Dienst Mondiaal Beleid. Convenant Provincie Antwerpen - 11.11.11 vzw 

voor 2019. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 14) 

De heer VANDENDRIESSCHE deelt mee dat de Groen-fractie dit punt 

zeker zal goedkeuren. Zijn fractie vindt de projecten die hier 

gesubsidieerd worden zeer waardevol, maar vreest het mogelijk 

toekomstige beleid waarbij dergelijke projecten niet meer rechtsreeks 

gefinancierd zullen worden. Spreker kijkt uit naar wat de deputatie 

daarover zal voorstellen. 

 

 

De heer VERHEYDEN verwijst naar de provincieraad van 28 februari 2019 

waar zijn fractie haar houding tegenover het huidig mondiaal beleid van 

de provincie heeft toegelicht. Het voorliggende convenant tussen de 

provincie en 11.11.11. kadert in dat beleid. Spreker deelt mee dat het zijn 

fractie tegen de borst stuit dat een organisatie zoals 11.11.11. die nog 

steeds op miljoenen EUR subsidies mag rekenen van deze en vorige 

regeringen nogmaals op bijkomende steun van de provincie kan rekenen. 

 

Spreker stelt zich hierbij vragen, temeer omdat 11.11.11. in het verleden 

nooit vies is geweest van enige provocatie. De heer Verheyden verwijst 

hiervoor naar de advertentie van augustus 2018 waarmee 11.11.11. de 

indruk wekte dat dit land nood heeft aan nog meer migratie om 

openstaande vacatures in te vullen. Een initiatief dat niet alleen vanuit 

zijn partij op kritiek kon rekenen, maar ook van andere partijen. Deze 

advertentie was tevens de aanleiding om de toenmalige regeringspartij N-

VA aan te sporen om eindelijk te snijden in de subsidies van dergelijke 

organisaties.  

 

Dat ngo’s trachten te scoren met het idee dat meer migratie om 
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openstaande vacatures in te vullen is volgens spreker zodanig strijdig met 

de waarheid dat het bijna lachwekkend wordt. De heer Verheyden verwijst 

hiervoor naar Eurostat volgens welke erkende vluchtelingen inzake 

tewerkstelling bijzonder slecht scoren. De situatie is ronduit schrijnend. 

Een studie van het Federaal Migratiecentrum bevestigde eveneens deze 

these. Amper een vierde van de erkende asielzoekers heeft na 10 jaar een 

job die hij langer dan een jaar uitoefende. 

 

Spreker meent dat organisaties zoals 11.11.11. en consorten bewust 

ideologisch blind blijven voor de waarheid en ondermijnen met hun 

werking voortdurend onze samenleving. Een samenleving die nota bene al 

zwaar onder migratiedruk te lijden heeft. En dat de huidige, maar ook de 

vorige regeringspartijen er voor kiezen om hen te blijven subsidiëren is 

voor spreker onbegrijpelijk. Spreker verwijst naar de verklaring van de 

gedeputeerde tijdens de commissievergadering waarbij werd aangehaald 

dat 2019 een overgangsjaar is en dat volgend jaar bekeken zal worden 

hoe dat beleid verder zal ingevuld worden. De heer Verheyden hoopt 

alvast van ganser harte, in tegenstelling tot zijn collega’s van Groen, dat 

vanaf volgend jaar de kassa voor 11.11.11. niet meer blijft rinkelen zoals 

ze dat dit jaar doet. De spreker licht toe dat zijn fractie tegen dit punt zal 

stemmen. 

 

 

De heer LEMMENS bevestigt dat hij in de commissie inderdaad gezegd dat 

2019 een overgangsjaar zou zijn. Het bestuursakkoord is hieromtrent heel 

duidelijk. De deputatie zal op een andere manier omgaan met 

ontwikkelingssamenwerking. De doelstelling blijft wel om de 0,7% te 

behouden. Het voorliggende agendapunt is een verderzetting van het 

beleid zoals we dat de afgelopen jaren hebben gevoerd. Het 

bestuursakkoord is duidelijk, de deputatie zal daar verandering in brengen 

en daar zal tijdens de komende maanden werk van worden maken. 

 

 

Goedgekeurd met 27 stemmen ja, bij 6 stemmen nee. 

 

Stemming nr. 5. 

(inlassen 15) 

 

 
2. Platteland, Europa en Flankerend Arbeids- en Onderwijsbeleid 

 

 

Nr. 2/1 van de agenda 

 

Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Wijziging provinciale 

vertegenwoordiging. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 16) 

Goedgekeurd met 22 stemmen ja, bij 12 onthoudingen. 

 

Stemming nr. 6. 

(inlassen 17) 
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Nr. 2/2 van de agenda 

 

Agendapunt afgevoerd van de agenda:  

Wonen. Wijziging provinciale vertegenwoordiging Woonpunt Mechelen. 

Goedkeuring. 

 

 

 

Nr. 2/3 van de agenda 

 

Wonen. Provinciale vertegenwoordiging De Vrije Woonst. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 18) 

Goedgekeurd met 21 stemmen ja, bij 9 onthoudingen. 

 

Stemming nr. 7. 

(inlassen 19) 

 

 
3. Vrije Tijd, Leefmilieu en Personeel 

 

 

Nr. 3/1 van de agenda 

 

Provinciale initiatieven. Vzw De Lilse Bergen. Wijziging samenstelling 

provinciale afvaardiging. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 20) 

De VOORZITTER deelt mee dat de raadsleden zo net het verslag mochten 

ontvangen met de namen van de vertegenwoordiging. 

 

 

De heer DANNEELS vraagt om een korte toelichting bij de naamkeuze. 

Spreker neemt aan dat deze keuze is gemaakt op basis van de methode 

D’Hondt. Spreker verwijst daarnaast naar het bestuursakkoord waarin een 

verhoogd engagement is opgenomen met betrekking tot de Lilse Bergen. 

Is hiervoor een planning of timing voor? 

 

 

De heer DE HAES antwoordt dat de verdeling inderdaad gebaseerd is op 

het systeem D’Hondt. Het aantal leden werd wel verminderd omwille van 

een statutenwijziging. Wat betreft de tweede vraag antwoordt de 

gedeputeerde dat dit inderdaad werd opgenomen in het bestuursakkoord. 

De deputatie onderzoekt momenteel alle mogelijkheden, waardoor 

spreker nog geen uitspraken kan doen over wat er is. De gedeputeerde 

stelt wel dat de ambitie aanwezig is om een oplossing te vinden. Spreker 

meent dat dat het veel opportuniteiten en toekomstperspectieven biedt 

voor de Lilse Bergen.  

 

 

De heer DANNEELS vraagt of de deputatie daar een timing op geplakt 

heeft. 
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De heer DE HAES antwoordt dat ze een stuk gevat zijn door een timing, 

aangezien de huidige directeur op pensioen gaat in maart 2020. De 

spreker hoopt tegen dan een oplossing te vinden zonder zich te laten 

opjagen.  

 

Goedgekeurd met 28 stemmen ja, bij 7 onthoudingen. 

 

Stemming nr. 8. 

(inlassen 21) 

 

 
4. Economie, Landbouw en Interne ondersteuning 

 

 

Nr. 4/1 van de agenda 

 

Budget 2019. Exploitatiebudget. Beleidsdomeinen Economie, Streekbeleid 

en Europa. Budgetsleutel 0500/64900000. Subsidiëring van het 

provinciaal economisch beleid. Aanwending van krediet. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 22) 

Goedgekeurd met 34 stemmen ja, bij 1 onthouding. 

 

Stemming nr. 9. 

(inlassen 23) 

 

 

Nr. 4/2 van de agenda 

 

Toelichting bij de extra reeks wijzigingen aan het budget 2019. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 24) 

Goedgekeurd met 23 stemmen ja, bij 12 onthoudingen. 

 

Stemming nr. 10. 

(inlassen 25) 

 

 

Nr. 4/3 van de agenda 

 

Budget 2019. Evenwicht na de extra reeks wijzigingen. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 26) 

Goedgekeurd met 22 stemmen ja, bij 5 stemmen nee en 8 

onthoudingen. 

 

Stemming nr. 11. 

(inlassen 27) 
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Nr. 4/4 van de agenda 

 

Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing art. 43 §2 11° van het 

provinciedecreet. Raamovereenkomst voor het leveren van software en 

diensten voor de ondersteuning van de provinciale GIS-toepassingen 

2020-2023. Lastvoorwaarden en wijze van gunnen. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 28) 

Mevrouw VAN DIENDEREN maakt de bedenking: in de GIS-middens wordt 

wel eens afgevraagd waarom ze zich steeds op de markt moeten begeven 

en met de GIS-applicaties van ESRI werken. Waarom gebruiken we daar 

geen OpenSource-toepassingen voor (QGIS vindt meer en meer opgang). 

De spreker vraagt zich af of deze overweging ook werd gemaakt bij het op 

de markt stellen van de opdracht. Mocht dit niet gebeurd zijn is dat iets 

wat in de toekomst wel zou kunnen dat deze afweging wordt gemaakt. 

 

 

De heer CALUWÉ antwoordt dat de suggestie zal worden meegenomen 

naar de toekomst. 

 

 

Goedgekeurd met 35 stemmen ja.  

 

Stemming nr. 12. 

(inlassen 29) 

 

 

Nr. 4/5 van de agenda 

 

Provinciale overheidsopdrachten. Antwerpen. Project provinciehuis. 

Perceel 2: ruwbouw, technieken en afwerking. Vaststellingsovereenkomst. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 30) 

Mevrouw BAKELANTS verwijst naar de meerkost van zo’n 20% van het 

Provinciehuis. De spreker schrikt van de hallucinante bedragen en vraagt 

zich af wat de oorzaak nu is van deze gigantische meerkost. Mevrouw 

Bakelants stelde deze vraag tevens de commissie, maar vond het 

antwoord niet afdoende. In de commissie werd gemeld dat tegen 30 april 

zaken moeten klaar zijn waaronder het gebouwbeheerssysteem, en tegen 

30 juni de buitengevel. Spreekster vindt het positief dat in tegenstelling 

tot voorheen nu wel concrete afspraken werden gemaakt en dat een lange 

juridische procedure wordt vermeden. Ze maakt wel de bedenking of het 

gebouw na de afslanking van de provincies niet te groot is? Zo ja, zullen 

er delen verhuurd worden of zijn er andere diensten bijgekomen in het 

Provinciehuis? 

 

 

De heer CLAESSEN stelt dat er al veel gezegd en geschreven over het 

geldverslindende Provinciehuis, een prestigeproject dat helemaal niet 

nodig was wat de Antwerpse belastingbetaler tot op vandaag 90 miljoen 

EUR kost. De spreker herhaalt dat zijn partij zich van bij het begin tegen 

de bouw van het nieuw Provinciehuis heeft gekant. Het is al sinds de start 

van de bouw dat er veel mislopen is, denk maar aan de miscommunicatie 
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tussen aannemer en onderaannemers bij de funderingswerken. Voor alle 

duidelijkheid is het de deputatie van de legislatuur tot 2006 die 

hoogheidswaanzin had met dit megalomaan bouwproject en de huidige 

deputatie opzadelt met een zware erfenis. De huidige deputatie blijft wel 

zwaar in gebreke met betrekking tot de opvolging van het bouwproject. 

Wanneer er ruim 1000 bouwgebreken vast te stellen zijn, kan men 

moeilijk spreken van accuraat bouwtoezicht. 

 

 

De heer SCHOOFS meent dat bij projecten van dergelijke omvang er altijd 

meerwerken zullen zijn. Wat uiteraard niet wilt zeggen dat je daar niet 

kritisch op mag kijken. Het valt spreker op – en hij vraagt om dit mee te 

nemen in toekomstige projecten - dat er geen provisie werd aangelegd 

voor eventuele meerwerken. De heer Schoofs vraagt dan ook wat de 

impact is van de miljoenen die we betalen naar aanleiding van de 

vaststellingsovereenkomst en verwijst hierbij naar het antwoord 

verkregen op de raadscommissie dat er geen impact zou zijn op 2019. 

 

 

Mevrouw TALHAOUI treedt haar collega’s bij met betrekking tot de vragen 

en bedenkingen die zonet werden gesteld. Haar vraag is aansluitend op de 

vraag van raadslid Schoofs. De vaststellingsovereenkomst omvat een 

schadevergoeding van 6 miljoen EUR aan de aannemer, wat niet weinig is 

om zomaar te betalen zonder gegronde redenen. Spreekster vraagt meer 

uitleg rond de details van die zogenoemde vaststellingsovereenkomst. 

 

 

De heer SOHIER stelt zich vragen of een meerkost van 16 miljoen EUR 

wel te rijmen valt met het goed beheer van belastinggeld. Om deze reden 

zal zijn fractie zich onthouden met betrekking tot dit agendapunt. 

 

 

De heer CALUWÉ erkent dat de bedragen waarvan sprake niet min zijn. 

Spreker stelt wel dat wanneer de vergelijking wordt gemaakt met andere 

iconische gebouwen van Antwerpen, dat het Provinciehuis telkenmale 

binnen het verwachte blijft. Ook als je de vergelijking maakt met de 

kostprijs per m², dan heeft het Provinciehuis de laagste kostprijs. 

 

De heer Caluwé meent te kunnen stellen dat de administratie alles vrij 

goed heeft opgevolgd en uitermate hun best heeft gedaan om binnen 

budgettaire context te blijven. Ook met deze meerkost blijven we binnen 

de budgettaire context omdat we deze kunnen bekostigen door het 

verwachte positieve resultaat op de rekening van 2018 en de verkoop van 

het Technologiehuis te Geel. Zodanig dat het Provinciehuis ook meteen 

afbetaald is, want er zijn geen lopende leningen meer.  

 

Is het Provinciehuis te groot? Spreker stelt dat de raadszaal voor de 

huidige provincieraad inderdaad aan de grote kant is ten gevolge van de 

halvering van de raadsleden. Gelukkig wordt deze zaal niet enkel voor de 

provincieraad gebruikt, maar heeft dat ook ettelijke andere toepassingen 

waaronder bijvoorbeeld de vergaderingen rond de Oosterweel. Met het 

congresgedeelte draagt de provincie bij tot het functioneren van datgene 

dat nodig is binnen de ruime Antwerpse gemeenschap. 

 

Daarnaast bevestigt de heer Caluwé dat er meer diensten zijn ingehuisd 

dan oorspronkelijk gepland omwille van de afslanking van de provincies. 

Hierdoor kunnen er een aantal gebouwen uit de omgeving volledig worden 
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vrijgemaakt en verkocht. Deze ontvangsten kunnen worden afgetrokken 

van de kosten van het Provinciehuis, aangezien we deze niet zouden 

kunnen realiseren zonder de bouw van het Provinciehuis. 

Spreker stelt dat er inderdaad niet werd gewerkt met voorzieningen voor 

meerwerken, maar verwijst naar de afspraak dat wanneer de meerwerken 

meer als 10 % bedragen dat deze opnieuw moeten worden voorgelegd 

aan de provincieraad. 

 

Wat betreft de omvang van de vaststellingsovereenkomst, meent spreker 

dat het een eerbaar compromis is dat de onzekerheid van een juridische 

procedure vermijdt en de bezwaring van het budget dat hiermee gepaard 

zou gaan. Deze overweging werd meegenomen bij de beoordeling van de 

deputatie om in te gaan om onderhavige vaststellingsovereenkomst. 

 

 

Mevrouw DILLEN hoopt dat de gebreken in het Provinciehuis op een meer 

fundamentele en degelijke wijze worden weggewerkt dat de gebreken van 

het ander iconisch gebouw waarnaar verwezen, met name het Nieuw 

Jusitiepaleis. Spreekster hoopt dat hierop nauwkeurig zal worden 

toegezien. 

 

 

Goedgekeurd met 20 stemmen ja, bij 15 onthoudingen. 

 

Stemming nr. 13. 

(inlassen 31) 

 

 

Nr. 4/6 van de agenda 

 

Vastgoed. Heist-op-den-Berg. Rashoevebeek (A.7.16.3). Overname 

bufferbekken van de gemeente Heist-op-den-Berg. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 32) 

 

 

Nr. 4/7 van de agenda 

 

Vastgoed. Fietspad Herentals-Westerlo-Olen. Verharding wegenis 

Truchelven. Openbare grondruilen te Westerlo. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 33) 

De agendapunten 4/6 en 4/7 worden goedgekeurd met 35 

stemmen ja. 

 

Stemming nr. 14. 

(inlassen 34) 

 

 
5. Moties 

 

 6. Interpellaties 
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Nr. 6/1 van de agenda 

 

Interpellatie in verband met het asbestsort, ingediend door Rudy Sohier 

(PVDA). 

Interpellatie 

(inlassen 35) 

De heer SOHIER interpelleert naar aanleiding van de open brief van 

buurtbewoners en actiegroep “Red onze kleiputten” m.b.t. de sanering 

van het asbeststort in de Kleiputten Terhagen (Boom en Rumst). De 

spreker beaamt de bekommernissen van de buurtbewoners en vraagt 

daarom welke stappen het provinciebestuur zal ondernemen om ervoor te 

zorgen dat er onmiddellijk begonnen wordt met de sanering van het 

asbeststort in de kleiputten “TERHAGEN” (Boom en Rumst)? 

 

 

Nr. 6/2 van de agenda 

 

Interpellatie in verband met vraag voor overleg in verband met dringende 

asbestsanering Kleiputten, ingediend door Diederik Vandendriessche 

(Groen). 

Interpellatie 

(inlassen 36) 

De heer VANDENDRIESSCHE interpelleert eveneens naar aanleiding van 

de grote bezorgdheid van de buurtbewoners in de omgeving van de 

Kleiputten in Terhagen over de traagheid waarmee de sanering van het 

asbeststort van 4,5 ha in de Kleiputten, naast de Bosstraat, wordt 

aangepakt. 

 

Spreker roept namens de Groen-fractie de deputatie op om – in het kader 

van de samenwerkingsovereenkomst – met de eigenaar van het gebied 

rond de tafel te gaan zitten en na te gaan in hoeverre er niet vroeger kan 

begonnen worden met de sanering. Tot slot vraagt spreker of de deputatie 

al gereageerd heeft op de brief van de buurtbewoners en wat die reactie 

dan inhield. 

 

 

De heer CALUWÉ beantwoordt de interpellaties van de heer Sohier en de 

heer Vandendriessche tezamen gelet op hetzelfde onderwerp waarover 

werd geïnterpelleerd. 

 

De heer Caluwé wijst erop dat de provincie Antwerpen geen eigenaar van 

het gebied waar het asbeststort zich bevindt. Om deze reden heeft de 

deputatie geoordeeld dat het niet aan hen is om rechtstreeks te 

antwoorden aan de stellers van de open brief. Uiteraard werden er wel 

gesprekken gevoerd naar aanleiding hiervan en kan er worden vastgesteld 

dat de minimale sanering niet volstaat en een fundamentele sanering 

noodzakelijk is. De burgemeester van Boom heeft daarom aan zijn 

diensten gevraagd om te kijken welke tijdelijke en dringende maatregelen 

kunnen en moeten genomen worden. Van zodra hij dit advies in handen 

heeft zal hij in overleg met de eigenaar en de beheerder de nodige 

maatregelen nemen. 
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Spreker stelt dat het wel overduidelijk is dat we door moeten gaan met 

een fundamentele sanering. Zo’n sanering doe je echter niet zomaar, 

maar vereist terecht decretale procedures, denk maar aan een 

omgevingsvergunning, een goedgekeurd bodemsaneringsproject, een 

ontbossingstoelating, toelating tot boscompensatie, etc. … Op dit moment 

wordt aan alle verschillende stappen gewerkt en worden de verschillende 

noodzakelijke procedures gevolgd. Dit vraagt echter tijd en als je alle 

procedures en termijnen doorloopt dan kom je uit in het jaar 2021 om de 

sanering uit te voeren. Het maakt daarnaast geen verschil in termijn als je 

de saneringen zou ontdubbelen. Spreker meldt wel de afspraak dat er bij 

uitvoering voorrang zal worden gegeven aan de sanering van het 

asbeststort. 

 

 

De heer VANDENDRIESSCHE vraagt of hij het juist heeft begrepen dat er 

overleg is met de eigenaar en de burgemeester van Boom om daar 

kortelings maatregelen te nemen. 

 

 

De gedeputeerde CALUWÉ antwoordt dat de burgemeester de opdracht 

heeft gegeven aan zijn administratieve diensten om te onderzoeken wat 

er noodzakelijk is om te gebeuren. Van zodra hij dit advies heeft 

ontvangen, zal hij vervolgens vragen aan de eigenaar om deze 

maatregelen uit te voeren. 

 

 

Nr. 6/3 van de agenda 

 

Interpellatie in verband met een deontologische code voor 

kabinetsmedewerkers, ingediend door Diederik Vandendriessche (Groen). 

Interpellatie 

(inlassen 37) 

De heer VANDENDRIESSCHE interpelleert over de deontologie bij 

kabinetsmedewerkers. Hij vraagt zich af of er zich een probleem kan 

stellen wanneer kabinetsmedewerkers ook zelf actief zijn in de lokale 

politiek. 

 

 

De heer LEMMENS bevestigt dat hij heel goede medewerkers heeft. Voorts 

meent hij dat kabinetsmedewerkers medewerkers zijn van de provincie 

Antwerpen. Zij volgen dus de deontologische code van het 

provinciepersoneel. 

 

De dossiers voor de deputatie en de provincieraad worden ambtelijk 

voorbereid zonder actieve inmenging van de kabinetten of de 

kabinetsmedewerkers. Die medewerkers zijn ook nooit in de 

deputatiezittingen aanwezig waar de beslissingen worden genomen. 

 

Voor belangrijke beslissingen in verband met de omgevingsvergunningen 

en in verband met de omgevingsberoepen ligt een advies voor van 

respectievelijk de provinciale omgevingsvergunningencommissie of de 

provinciale omgevingsambtenaar. Deze adviezen worden in volledige 

onafhankelijkheid opgesteld. 

 

Ook verschillende provinciale medewerkers uit de administratie nemen 
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een lokaal politiek engagement op. Dat is goed, want op die manier staan 

ze midden in de maatschappij. Dit leidt tot op heden niet tot 

deontologische problemen. 

 

Ten slotte zijn er ook provincieraadsleden die ambtenaar zijn, bijvoorbeeld 

bij de Vlaamse overheid in bevoegdheden die tot de provinciale 

bevoegdheid behoren. Ook hier zou de vraag gesteld kunnen worden of er 

deontologische problemen zouden kunnen zijn. Er wordt vanuit gegaan 

dat eenieder voor zich de deontologie kan en wil respecteren. 

 

 

Nr. 6/4 van de agenda 

 

Interpellatie in verband met de gehanteerde criteria bij het 

vergunningenbeleid van veeteeltbedrijven en meer in het bijzonder bij de 

vergunningsaanvraag van een ‘megastal’ in Geel, stand van zaken “een 

plan van aanpak inzake intensieve veeteelt” onder coördinatie van het 

Dienst Landbouw en Plattelandsbeleid (DLP), ingediend door Ilse Van 

Dienderen (Groen). 

Interpellatie 

(inlassen 38) 

Mevrouw VAN DIENDEREN komt tussen in verband met de criteria die 

spelen bij de vergunningverlening van veeteeltbedrijven. 

 

 

De heer LEMMENS is ervan overtuigt dat deze interpellatie sterk lijkt op 

de schriftelijke vraag die eerder ingediend werd. De provincie beoordeelt 

aanvragen conform de milieuwetgeving, wat inhoudt dat expertise wordt 

ingewonnen van de bevoegde adviesinstanties en aanvragen worden 

afgetoetst aan de vigerende wetgeving voor alle relevante thema’s. Voor 

veehouderijen gelden er van rechtswege algemene en sectorale 

voorwaarden. Daarnaast kan de deputatie bijzondere voorwaarden 

opleggen, wat voor veeteelt ook vaak het geval is. De PAS-maatregelen 

en implementatie van ammoniak-emissie-arme staltechniek worden 

ingeschreven in de vergunning. 

 

De vergunningsprocedure zal garanderen dat alle regelgeving inzake 

milieu, klimaat en energie voor dit project wordt nageleefd en dat er 

wordt ingezet op de best beschikbare technieken om de uitstoot die 

vrijkomt maximaal te beperken. 

 

Om de verspreiding van luchtverontreiniging op korte afstanden van een 

(agro-)industriële emissiebron te berekenen, wordt gebruikgemaakt van 

IMPACT (Immission Prognosis Air Concentration Tool), de opvolger van 

IFDM-PC, de software die sinds 1996 voor dergelijke berekeningen werd 

gebruikt. 

 

Voor de inschatting van geurhinder wordt in eerste instantie gekeken naar 

de emissies van het individuele bedrijf. De geurverspreiding door de 

inrichting kan echter overlappen met deze van andere gelijkaardige 

inrichtingen uit de omgeving. Dit zijn dan de zogenaamde 

bronnenclusters. Voor inrichtingen die deel uitmaken van een 

bronnencluster zal naast een individuele ook een cumulatieve beoordeling 

worden uitgevoerd. 
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Voor ammoniak werd op basis van de vermelde software een aparte 

impactscoretool ontwikkeld. Het betreft een individuele berekening, maar 

de impactscoreberekening maakt een koppeling met de depositiekaarten 

voor vermesting en verzuring voor gans Vlaanderen in 2012 (het PAS-

referentiejaar) berekend met het VLOPS-model (achtergronddepositie). 

De berekende projectbijdrage aan de depositie (voorgronddepositie) 

wordt opgeteld bij de achtergronddepositie. Zo bekomt men de totale 

vermestende of verzurende depositie waarin zowel de Vlaamse 

achtergronddepositie als de voorgronddepositie van het project zelf zijn 

vervat. 

 

De toelating tot de uitstoot van broeikasgassen wordt verleend in de 

omgevingsvergunning voor die activiteiten aangeduid met de letter “Y” in 

de 4de kolom van de indelingslijst. Veeteeltinrichtingen hebben geen 

rubrieken met de letter “Y”, waardoor de verplichting om de toelating tot 

de uitstoot van broeikasgassen (methaan bij runderen of CO2) niet 

voorzien is in de vigerende milieuwetgeving. De hoeveelheid uitstoot in 

kader van de emissiehandel is trouwens geen bevoegdheid van de 

deputatie, maar van de minister van Energie. 

 

De heer Lemmens vervolgd dat er tevens gevraagd wordt naar een stand 

van zaken van het plan van aanpak inzake intensieve veeteelt onder 

coördinatie van het Dienst Landbouw en Plattelandsbeleid (DLP). Het doel 

van het plan van aanpak intensieve veeteelt is te komen tot een gedragen 

beleid dat de sector van de intensieve veeteelt ontwikkelingskansen biedt, 

de open ruimte vrijwaart en duurzame synergiën stimuleert. In de huidige 

eerste fase worden cijfers over de sector in de Noorderkempen verzameld, 

wordt het regelgevende kader in kaart gebracht, wordt de reeds 

beschikbare kennis binnen de provincie verzameld en worden met een 

aantal gemeenten uit de regio verkennende gesprekken gevoerd. Op basis 

van de informatie die uit deze oefeningen verkregen wordt zal in de 

tweede fase een dialoog met provinciale diensten, gemeenten en 

stakeholders opgestart worden teneinde een visie en bijhorende 

instrumenten te ontwikkelen om de vooropgestelde doelstellingen te 

realiseren. 

 

Wat betreft het concrete dossier in Geel voor de omgevingsvergunning 

voor een zeugenstal met bio-bed betreft dit een nog lopend dossier. De 

wettelijke adviezen (incl. POVC) werden gevraagd evenals de organisatie 

van het openbaar onderzoek. Het MER is inmiddels goedgekeurd. De 

deputatie heeft nog geen beslissing genomen over dit dossier. De 

deputatie is bevoegd om te beslissen over een 

omgevingsvergunningsaanvraag en niet de provincieraad. 

 

 

Mevrouw VAN DIENDEREN bedankt de heer Lemmens voor het interessant 

antwoord. En vraagt zich af of ze de beelden van deze provincieraad ook 

opnieuw zal kunnen bekijken. Ze meent dat er veel nieuwe elementen in 

dit antwoord zitten en kijkt uit naar de studie rond de intensieve veeteelt. 

Ze is ervan overtuigd dat er bij de provincie heel professioneel wordt 

omgegaan met de omgevingsvergunning, maar beseft dat ondanks de 

regelgeving er wel een overschrijding blijft van de milieu-effecten. Ze is 

van oordeel dat dit problematisch is. 

 

 

 

De VOORZITTER stelt dat deze provincieraad een ander einde krijgt dan 
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gewoonlijk. Bij agendapunt 0/1 zijn enkele gewezen provincieraadsleden 

de titel van ereprovincieraadslid toebedeeld. Nu volgt de uitreiking van de 

eretekens. 

 

De heer Patrick Feyaerts ontvangt het ereteken ridder in de Leopoldsorde. 

Zijn politieke carrière begon 30 jaar geleden in de gemeenteraad van 

Heist-op-den-Berg. Vanaf 2000 werd hij daar schepen. Dit mandaat 

vervult hij nog steeds en hij houdt zich voornamelijk bezig met economie, 

markten, citymarketing, kernontwikkeling, werk, openbare werken en 

patrimonium. 

 

In oktober 2000 werd de heer Feyaerts ook provincieraadslid, deze functie 

heeft hij steeds uitgevoerd met volle overtuiging, tot december vorig jaar. 

Voor zijn bewezen diensten in de provincieraad ontvangt de heer Feyaerts 

nu het ereteken ridder in de Leopoldsorde. 

 

(applaus) 

 

 

Mevrouw Inga Verhaert wordt ook ridder in de Leopoldsorde. Ze is hier 

vandaag niet aanwezig, maar zal haar medaille tijdens een volgende 

provincieraad ontvangen. Mevrouw Verhaert werd in 2000 verkozen in de 

gemeenteraad van Kalmthout en werd ze ook volksvertegenwoordiger. 

 

In 2006 werd mevrouw Verhaert provincieraadslid en gedeputeerde van 

deze provincie, een taak die ze volbracht tot eind vorig jaar. Ze kwam 

vooral in beeld rond haar onderwijskennis en de groepsaankoop groene 

energie. Politiek zit bij mevrouw Verhaert in het bloed en ze is niet van 

plan om op politiek pensioen te gaan. Ook voor mevrouw Verhaert 

proficiat als ridder in de Leopoldsorde. 

 

(applaus) 

 

 

Na zijn loopbaan als leraar in het Atheneum van Willebroek stapt de heer 

Rony Cuyt over naar de politiek. In 1999 werd hij kabinetsadviseur bij 

gewezen minister Vandenbroucke, ook was hij expert bij de Nationale 

Loterij. De heer Cuyt zetelde ook 35 jaar als gemeenteraadslid in Bornem. 

 

Ondertussen was de heer Cuyt ook 22 jaar provincieraadslid, waarvan 17 

jaar als ondervoorzitter. De heer Cuyt is een loyaal persoon waar je altijd 

op kan rekenen. Vanaf vandaag kan hij de titel ereprovincieraadslid 

dragen, maar ook ere-ondervoorzitter van de provincieraad. Ook ontvangt 

de heer Rony Cuyt de medaille officier in de Leopoldsorde. Proficiat. 

 

(applaus) 

 

 

Tot slot, de heer Frank Geudens, wie bekent staat om zijn lange 

toespraken in de provincieraad. De heer Geudens begon met politiek op 

26-jarige leeftijd in de gemeentepolitiek en hij houdt dit al 42 jaar vol. In 

1977 werd hij gemeenteraadslid in de toenmalige gemeente Deurne, 

nadien stapte hij over naar de gemeenteraad van Antwerpen om van 

1989 tot 1993 OCMW-raadslid van Antwerpen te zijn. 

 

Sinds 1981 is de heer Geudens provincieraadslid, waarna hij in 1993 

gedeputeerde werd. Dit mandaat voerde hij uit tot de 
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provincieraadsverkiezingen van 2006. Als gedeputeerde was hij 

verantwoordelijk voor financiën, economie en culturele instellingen. Zo 

verwezenlijkt hij de aankoop van het Sportpaleis, creëert hij een nieuwe 

locatie voor het Diamantmuseum, stichtte hij het Modemuseum en 

bouwde hij het Fotomuseum uit. In 2018 eindigde het mandaat als 

provincieraadslid, maar de heer Geudens zet zich nog altijd in voor de 

Deurnese bevolking als districtsraadslid. 

 

De heer Geudens ontvangt vandaag voor de bewezen diensten het 

ereteken Commandeur in de Kroonorde, burgerlijk ereteken medaille 

eerste klasse en kruis eerste klasse. 

 

(applaus) 

 

 

De heer GEUDENS wil namens zijn gevierde collega’s en zichzelf bedanken 

voor de lovende en sympathieke woorden. Dank aan de deputatie en de 

provincieraad voor deze momenten van erkenning die gegund zijn. Ook 

aan de griffier en heel zijn administratie voor het voortreffelijke werk dat 

ze dag in dag uit leveren. 

 

De heer Geudens spreekt een dankwoord uit. 

Er is Ridder Patrick Feyaerts en Inga Verhaert wordt eveneens ridder in de 

Leopoldsorde. Jammer dat in ons land de vrouwelijke variant, Dame, of 

mooier in het Engels “dame” niet wordt gebruikt. Inga was parlementslid 

toen ze in één klap in de provincieraad én de deputatie terechtkwam om 

jaren lang de leading lady te zijn in de sp.a fractie. 

 

Mijn strijdmakker van vele jaren Rony Cuyt werd zopas gelauwerd als 

officier in de Leopoldsorde, hij heeft in de raad Klein Brabant steviger op 

de kaart gezet, is enkele keren uit onze raad verdwenen om in het 

parlement te vertoeven. We kennen hem als enthousiast pleitbezorger 

voor de aankoop van het park en het kasteel d’Ursel. Veilige 

provinciewegen en een doorgedreven fietsbeleid waren ook Rony’s 

stokpaardjes. 

 

Het traject van meer dan veertig jaar als mandataris begon voor mij begin 

1977 als gemeenteraadslid in Deurne. Mijn cirkel is bijna rond met mijn 

mandaat als voorzitter van de districtsraad. Daartussen 37 jaar 

provincieraad, van 1981 tot eind vorig jaar. Het deel provincie is zoveel 

geworden als de plat de résistance, de hoofdschotel. Eerst dertien jaar 

provincieraadslid, even lang gedeputeerde om de laatste twaalf jaar af te 

sluiten als fractieleider. Rony Cuyt is twee keer even weggeweest zodat 

hij in deze raad het met 25 jaar dienst moet stellen. Jaren als lid van het 

bureau van de raad of als gedeputeerde tellen dubbel voor onze 

anciënniteit zodat Rony en ik gezamenlijk veel meer dan 100 jaar op onze 

teller hebben. 

 

Ook voor ons is het ooit begonnen. Kieslijsten worden samengesteld en 

opgevuld. Zo kwam ik op de provincieraadslijst, zonder specifieke ambitie. 

Toch werd ik meteen verkozen. De eerste jaren heb ik herhaaldelijk de 

zaal ingekeken en naar het plafond gestaard omdat ik nog nooit gehoord 

had van een hele reeks gemeenten. 

 

Gaandeweg heb ik vastgesteld dat de provincie een overheid is die 

weliswaar wat in de luwte werkt, té bescheiden in feite, maar met een 

schat aan ervaring op heel wat terreinen. Sterke prestaties inzake 



 

 

18 

groendomeinen, waterbeheer, met prachtige gebouwen, toerisme, welzijn 

en ook veel sport en cultuur. Met bijzonder deskundig personeel dat mag 

en moet gezegd. 

 

Ik was amper veertig jaar oud toen het toeval tweemaal in mijn voordeel 

speelde. Mijn voorganger trad op geen jaar voor de verkiezingen af en ik 

werd als jongste uit mijn regio gedeputeerde.  

Vervolgens heeft het zware dossier sportpaleis mij enige politieke 

waardering en bekendheid gegeven. Naast het openluchttheater in 

Deurne, het Modemuseum, het diamantmuseum maar ook de letter A , 

gepromoot vanuit Antwerpen Congresbureau , als symbool van stad, ook 

Prospekta als centrum voor cultuurcommunicatie en het Vredescentrum 

nadat de stad niet verder geïnteresseerd bleek. Met de ervaring van een 

eigen zaak kon ook van de bevoegdheid economie iets moois worden 

gemaakt, zeker naar kleinere ondernemers toe. Uit de buitenlandse reizen 

in opdracht van de provincie konden investeringen, ultiem zelfs 

vestigingen naar hier gehaald worden. 

 

Spreker betreurt het dat de provincie het zo zwaar te verduren heeft. 

Provinciale besturen kunnen of konden een veel grotere rol spelen op het 

zogenaamde middenveld waar samenwerkingsverbanden tussen 

gemeenten eerder toenemen. Als believer in de provincie, zal ik mij vooral 

blijven verheugen met wat gerealiseerd werd, met mijn medailles en 

getuigschriften ergens in een schuif. 

 

Graag besluit spreker met wat goedbedoelde raad. Wil je lang meedraaien 

in de politiek moet je natuurlijk in de eerste plaats lang genoeg blijven 

leven en komt een goede gezondheid van pas. 

Aan politiek doen is dingen willen realiseren. Dat gaat meestal trager dan 

je aanvankelijk denkt. Ik denk dus dat je in de politiek vooral goed moet 

bestand zijn tegen verlies. Overleg plegen, kijken of je genoeg 

medestanders kunt vinden, is aangewezen. Een andere raad: triomfeer 

niet als je wint. Hou rekening met de verliezers. Vroeg of laat kom je 

mekaar in andere omstandigheden opnieuw tegen. 

Het gegeven woord is belangrijk. Betrouwbaarheid is op termijn een 

gewaardeerde kwaliteit in de politiek, in tegenstelling tot wat velen 

denken. 

 

Voor wat mijn collega’s en ik hebben mogen en kunnen doen in deze 

raad, ook omdat we er zo lang deel van mochten uitmaken ontvangen wij 

vandaag onze medailles en getuigschriften met grote dankbaarheid en 

nederigheid en blijven we de provincie in ons hart dragen. 

 

 

7. BESLOTEN VERGADERING 

 

 

De vergadering wordt gesloten om 16.14 uur. 

 

 


