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PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

Beknopt verslag.
Vergadering van 16 december 2020
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De vergadering wordt geopend te 10.00 uur.
Mevrouw de Gouverneur en de heer Provinciegriffier zijn aanwezig.
Tekenden de aanwezigheidslijst:
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Mevrouw
Mevrouw
Mevrouw
De heer
De heer
De heer
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Mevrouw
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Mevrouw
Mevrouw
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De heer
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Mevrouw
De heer
De heer
Mevrouw
Mevrouw
Mevrouw
De heer
De heer
Mevrouw
Mevrouw
Mevrouw

ANCIAUX Koen
BAKELANTS Ann
BELLENS Peter
CALUWÉ Ludwig
CLAESSEN Jan
COLSON Mireille
COTTENIE Christ'l
CUYLAERTS Nathalie
DANEELS Tobias
DE HAES Jan
DE QUICK Erik
DE WINTER Stefan
DILLEN Koen
FRANÇOIS Catherine
GEYSEN Kris
GYS Seppe
HELSEN Katleen
JACQUES Ilse
LAUWERS Linda
LEMMENS Luk
PALINCKX Koen
SCHOOFS Louis
SOHIER Rudy
STEVENS Lili
TALHAOUI Fauzaya
VALKENIERS Bruno
VAN BUEREN Hugo
VAN DIENDEREN Ilse
VAN HAUTEGHEM Marleen
VAN OLMEN Mien
VAN RANSBEECK Brend
VANDENDRIESSCHE Diederik
VERHAERT Inga
VAN GORP Valery
WECKHUYSEN Wendy

Verontschuldigd: De heer Eddy Verhaeven.
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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

1. Ruimte, Onderwijs en Mobiliteit

Nr. 1/1 van de agenda
Erediensten. Antwerpen. Islamitische gemeenschap Innerlijke Vrede.
Budget 2021 en jaarverslag 1 juli 2019 – 30 juni 2020. Akteneming.
Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
(inlassen 3)
Goedgekeurd met 22 stemmen ja, bij 6 stemmen nee en 6
onthoudingen.
Stemming nr. 1.
(inlassen 4)

Nr. 1/2 van de agenda
Erediensten. Antwerpen. Islamitische gemeenschap Mehmet Akif. Budget
2021 en jaarverslag 1 juli 2019 – 30 juni 2020. Akteneming.
Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
(inlassen 5)
Goedgekeurd met 23 stemmen ja, bij 6 stemmen nee en 5
onthoudingen.
Stemming nr. 2.
(inlassen 6)

Nr. 1/3 van de agenda
Toekenning werkingsbudget aan het provinciaal regioproject in de
Filipijnen voor het 2de en laatste deel van de verkenning met het oog op
een toekomstig bosbouwproject. Goedkeuring.
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Verslag van de deputatie
(inlassen 7)
Goedgekeurd met 29 stemmen ja, bij 6 onthoudingen.
Stemming nr. 3.
(inlassen 8)

2. Platteland, Europa en Flankerend Arbeids- en Onderwijsbeleid

Nr. 2/1 van de agenda
Beleidsnota platteland. Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
(inlassen 9)
De heer VANDENDRIESSCHE heeft een opmerking op dit interessant
document. Op basis van Europese maatstaven blijkt dat Vlaanderen zo
volgebouwd is dat er geen platteland te vinden is in de provincie
Antwerpen. Naar provinciale maatstaven kan er nog een gebeid
afgebakend worden in de Kempen. De fractie steunt de analyse, maar
blijft op haar honger zitten wat betreft de methodieken voor concrete
oplossingen. Daarom zal de fractie zich onthouden. Hij ziet dat er een link
gemaakt wordt met het subsidiebeleid, maar vraagt waarom er geen link
is gemaakt met de omgevingsvergunning. Dat is het instrument dat de
provincie kan inzetten voor plattelandsgebied. Ook bijvoorbeeld ter
bescherming van woonuitbreidingsgebieden, konden ook nieuwe
woonconcepten mee opgenomen worden, onder meer ook om
eenzaamheid tegen te gaan. De heer Vandendriessche is van mening dat
er meer mee gedaan kon worden dan een toetssteen voor
subsidiedossiers.
De heer VALKENIERS vindt het een sterk stuk dat gedegen beleid
mogelijk maakt. Het is spijtig dat platteland gedefinieerd wordt als
gemeenten met minder dan 350.000 inwoners per km². Zo worden
plattelandsachtige delen van gemeenten of steden uitgesloten. De fractie
zal de nota goedkeuren en daarna opvolgen wat ermee gedaan wordt,
projectmatig.
Mevrouw VERHAERT zal zich onthouden. Ze ziet goede ideeën op papier,
maar er worden dure managementwoorden gebruikt, waardoor het nogal
vaag blijft. Er wordt veel nadruk gelegd op faciliteren en overleg. Maar
beleid mag niet afgeschoven worden op de schouders van vrijwilligers.
De heer SOHIER zal zich onthouden. Hij vindt het een interessante
analyse, maar met te veel nadruk op vrijwilligerswerk. Hij zal het
projectmatig beoordelen.
De heer ANCIAUX sluit zich aan bij de heer Vandendriessche. Hij vindt het
een goed document, maar extra kansen worden niet aangegrepen.
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Daarom zal hij zich onthouden.
Mevrouw HELSEN zegt dat de plattelandsnota de andere beleidsnota’s niet
vervangt. Deze nota gaat niet over het milieubeleid, het
vergunningsbeleid, het landbouwbeleid of het openruimte beleid. Daar zijn
aparte nota’s voor. De bedoeling is om de verschillende invalshoeken
samen te brengen. Dat is wel nieuw, er wordt veel intenser overleg
gepleegd door de verschillende diensten door samen te kijken naar het
platteland en de dorpen en de open ruimte en vanuit verschillende
invalshoeken kijken naar de ontwikkelingen. Vandaag gebeurt dat soms in
de gebiedsgerichte werking. Het is de bedoeling om dat meer
doorgedreven te doen. Welke ontwikkelingen doen zich voor: welke
matchen met elkaar, welke zorgen voor conflictsituaties? De volgende
stap is de verschillende instrumenten inzetten. Via andere subsidiekanalen
kan er een krachtiger beleid gevoerd worden. De meerwaarde ligt net in
de multidisciplinaire aanpak.
De vrijwilligers worden ingezet in het dorpenbeleid, er wordt
samengewerkt met de lokale besturen, maar ook de bevolking wordt
betrokken en wordt verantwoordelijkheid gegeven. Dat ondersteunt het
beleid mee.
Goedgekeurd met 24 stemmen ja, bij 9 onthoudingen.
Stemming nr. 4.
(inlassen 10)

3. Vrije Tijd, Leefmilieu en Personeel

4. Economie, Landbouw en Interne ondersteuning

Nr. 4/1 van de agenda
Vastgoed. Herhuisvesting PIH_Uiteenzetting onderzochte pistes en
goedkeuring voorgesteld traject (Blue Gate Antwerp). Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
(inlassen 11)
Mevrouw BAKELANTS zegt dat ze dit zal goedkeuren. Voor het PIH wordt
bekeken of die geherhuisvest kan worden op het bedrijventerrein blue
gate. Een dergelijk bedrijventerrein kan voor synergiën zorgen die een
stimulans zal zijn voor innovatie in het PIH.
Goedgekeurd met 34 stemmen ja, bij 1 onthouding.
Stemming nr. 5.
(inlassen 12)
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Nr. 4/2 van de agenda
Vastgoed. Turnhout. Cultuurhuis de Warande. Aanpassing
erfpachtgrenzen. Actualisatie gebruiksovereenkomst voor bibliotheek en
archief stad Turnhout. Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
(inlassen 13)
Goedgekeurd met 35 stemmen ja.
Stemming nr. 6.
(inlassen 14)

Nr. 4/3 van de agenda
Aanstellen netwerkintegrator. Plaatsen van de opdracht. Bestek.
Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
(inlassen 15)
Goedgekeurd met 35 stemmen ja.
Stemming nr. 7.
(inlassen 16)

5. Moties

6. Interpellaties

7. BESLOTEN VERGADERING

Nr. 7/1 van de agenda
Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (PROCORO): wijziging
samenstelling. Goedkeuring.
Verslag van de deputatie
(inlassen 17)
Men gaat over tot de geheime stemming. 35 leden nemen eraan
deel. Er zijn 34 stemmen ja bij 1 onthouding, zodat het voorstel is
goedgekeurd.
Stemming nr. 8.
(inlassen 18)
De VOORZITTER wenst iedereen prettige feestdagen, hou het veilig.
De vergadering wordt gesloten om 10.23 uur.

