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De vergadering wordt geopend te 14.30 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 (*) 

De heer SCHOOFS Louis 

De heer SOHIER Rudy 

Mevrouw STEVENS Lili (*) 

Mevrouw TALHAOUI Fauzaya 

De heer VALKENIERS Bruno 

De heer VAN BUEREN Hugo 

Mevrouw VAN DIENDEREN Ilse 

Mevrouw VAN GORP Valery 

Mevrouw VAN HAUTEGHEM Marleen 

Mevrouw VAN OLMEN Mien (*) 

De heer VAN RANSBEECK Brend (*) 

De heer VANDENDRIESSCHE Diederik 

Mevrouw VERHAERT Inga (*) 

De heer VERHAEVEN Eddy 

Mevrouw WECKHUYSEN Wendy (*) 

 

 

Verontschuldigd: / 

 

(*) Zij waren tijdens de raadsvergadering fysiek niet aanwezig in het provinciehuis, maar 

namen van thuis uit digitaal deel aan de vergadering (inclusief de stemmingen). 
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De raad is bijeen in openbare vergadering. 

 

 

 Mondelinge vragen 

 

Mondelinge vraag van de heer Diederik Vandendriessche aan mevrouw de 

gouverneur over de stand van zaken van de coronamaatregelen in de provincie 

Antwerpen. 

 

 

De heer VANDENDRIESSCHE zegt dat begin oktober Brussel aankondigde om de cafés en 

de bars te sluiten. Het gaat ondertussen heel snel. De gouverneur zelf heeft op dinsdag 

13 oktober aangekondigd om eerst de federale maatregelen van vrijdag 16 oktober af te 

wachten en te volgen. Die zijn al behoorlijk vergaand, dus het is niet onmiddellijk een 

tussenkomst voor nog strengere maatregelen. Maar wij hebben graag een stand van 

zaken, in verband met de situaties in de provincie. De ziekenhuisopnames stijgen, wij 

horen voornamelijk cijfers voor het hele land. Hoe is de situatie in onze provincie? Hoe 

verloopt de situatie op de afdelingen Intensieve Zorg? Hoe verloopt het overleg op 

provinciaal niveau voor de verdeling van patiënten in onze provincie? 

 

De situatie in de woonzorgcentra lijkt nu beter onder controle, maar ook daar de vraag: 

hoe verloopt het? En wat is de impact bijvoorbeeld op personeel? Is de coronabarometer 

ondertussen al in voege en wat levert dat op qua inzichten voor de provincie Antwerpen? 

Dan nog enkele aandachtspunten, onder andere contacttracing en testing, waarbij ook de 

ondersteuning van het triagepunt. Ook de vraag naar het testdorp hier in onze provincie, 

in de stad Antwerpen: hoe verloopt de situatie daar nu? En wat met die keuze om 

mensen zonder symptomen al dan niet te testen, waar legt men de grens? 

 

Spreker vervolgt met alles in verband met sensibilisering en communicatie. Op uw site 

onderneemt u heel veel pogingen om filmpjes te maken, duidelijk gericht op doelgroepen 

die moeilijker bereikbaar zijn. Misschien is het mogelijk om nog meer mensen in te 

zetten, die de doelgroepen echt kunnen bereiken, want voor uw filmpjes is het aantal 

views redelijk beperkt. 

 

Deze crisis is ongezien en domineert alle domeinen van onze samenleving. Daarom 

zouden wij vanuit onze fractie willen vragen of het mogelijk is om voor elke raadszitting 

een stand van zaken te geven over de coronamaatregelen, zolang de crisis in het land is. 

 

 

Mevrouw de GOUVERNEUR gaat graag in op de suggestie om elke provincieraad een 

toelichting te geven over de stand van zaken omdat alles zo snel verandert. Ze zal een 

overzicht geven en zo de verschillende vragen beantwoorden. Eerst wat 

procesinformatie: op 18 oktober is er een nieuw ministerieel besluit genomen. Op dat 

moment was de druk op de eerstelijnszorg alweer heel erg groot. De bedoeling van het 

ministerieel besluit is om met extra maatregelen de verspreiding van COVID-19 tegen te 

gaan en te zorgen dat het gezondheidszorgsysteem niet in elkaar stuikt. Daarbij is het 

ook de bedoeling dat de bedrijven maximaal kunnen blijven verder werken en de scholen 

maximaal open blijven. 

 

Dan over de maatregelen: in de zomer was de avondklok enorm gecontesteerd, nu wordt 

die overgenomen door Luxemburg en Waals-Brabant. Blijkbaar was die avondklok, als 

onderdeel van een set aan maatregelen, toch een heel effectieve maatregel. Voorts 

wordt voorzien in een verbod op de verkoop van alcohol na 20u, tele-thuiswerk wordt 

aangeraden, de bedrijven moeten uiteraard open blijven, dus tele-thuiswerk geldt als 
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regel met oog voor de continuïteit van de bedrijven, de sociale contacten worden 

beperkt, het samenscholingsverbod wordt verscherpt: van 10 tot 4 en evenementen zijn 

verboden. Het belangrijkste punt dat nog moet worden uitgeklaard is de verhouding 

tussen de protocollen en de maatregelen. De protocollen gelden tot en met 23 oktober en 

dan vervallen alle protocollen, tenzij er nieuwe tot stand komen. Als er geen protocollen 

zijn, dan geldt het ministerieel besluit onverkort. 

 

Dan wat betreft de handhaving: er zal opnieuw strikter worden toegezien op de naleving 

van alle maatregelen. Ondertussen heeft spreekster ook contact met professoren in 

Japan. Opmerkelijk: daar wordt niet gewerkt met strafbepalingen of maatregelen. 

Risicocommunicatie volstaat en de bevolking volgt de maatregelen op basis van 

zelfdiscipline en vertrouwen in de overheid. In elk geval zal dus strikter gehandhaafd 

worden en daarvoor wordt ook verder gewerkt op het spoor van de reguliere GAS-

reglementering: op die manier kunnen er alternatieve straffen opgelegd worden, ook aan 

minderjarigen. Er is een gouverneursbesluit met betrekking tot uitbreiding van de mond-

neusmaskerplicht. Er is geen algemene bepaling opgenomen met betrekking tot MNM-

plicht op de kerkhoven. Daarvan is afgezien na overleg met de burgemeesters. Wel is de 

mond-neusmaskerplicht hernomen voor de schoolomgevingen en voor de publieke 

gebouwen. Daarnaast is er nu ook veel overleg met de grensgemeenten in Nederland. 

 

Qua sensibilisering wordt er inderdaad ingezet op filmpjes die nu nog niet zoveel views 

hebben, maar dat wordt opgebouwd. Ook met jongeren die in verschillende talen mensen 

aanspreken. Zo proberen we via covid-ambassadeurs toch iedereen te bereiken. De 

jongeren die zo’n rol opnemen zijn vaak degenen die schrik hebben omdat ze thuis met 

een risicopatiënt leven en vrezen dat medeleerlingen die het minder strikt nemen hen 

besmetten en zo hun ouder thuis in gevaar brengen. 

 

Op het vlak van de teststrategie is de aanleiding dat een test pas zin heeft als het 

resultaat tussen de 48 en 72 uur bekend is. Nu er meer testen gebeuren, komt het 

resultaat van een test soms pas laat binnen. Zo gaat te veel tijd verloren voor en kan 

niet adequaat worden ingezet op bronopsporing en contactopsporing. Het gevolg is dat 

het virus zich verder kan blijven verspreiden. In de aangepaste teststrategie wordt 

iedereen getest die twee of meer symptomen heeft. Daarnaast zijn er nog regelmatig 

preventieve tests voor zorgpersoneel die een HR contact hadden met een indexpatiënt. 

Ondertussen worden her en der ook sneltests aangekocht. Er is de vraag of ook discipline 

1, brandweer, en discipline 3, politie, prioritair getest kunnen worden na een HR-contact. 

In sommige korpsen zijn er veel zieken, maar ook heel wat mensen die in quarantaine 

zitten. Dit kan een probleem vormen voor de continuïteit. 

 

De barometer wordt hopelijk later voorgesteld. Er is veel discussie over omdat het de 

vraag is of je alle sectoren in zo’n barometer kan vatten. En dan moeten ook de 

maatregelen daarin opgenomen worden. Er zijn nu ongeveer 200 protocollen en die 

protocollen laten nu meer toe dan voorgeschreven bij MB. In Ierland is er een goed 

systeem van barometer, maar toch zijn ook de Ieren versneld overgegaan tot een 

algemene lockdown. 

 

Dan de cijfers: in Europa staat België op een betreurenswaardige 2e plaats, enkel 

Tsjechië heeft meer nieuwe besmettingen per 100.000. In Ierland, waar dus een 

lockdown is ingevoerd, ligt het aantal nieuwe besmettingen/100 K relatief gezien laag. 

Uit de positiviteitsratio kan je afleiden hoe breed verspreid het virus is. Het 

reproductiegetal geeft weer hoeveel mensen gemiddeld worden besmet door 1 index 

patiënt. Als het reproductie getal gelijk is aan 2, is er sprake van een exponentiële 

stijging en verspreidt het virus zich razendsnel. Bovendien blijkt eruit dat ze zeer veel 

virusactiviteit is. In de verdeling tussen de leeftijden blijkt dat vooral veel studenten 

besmet zijn. Het is duidelijk dat de jonge generatie de motor is van deze verspreiding. 
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Het effect van de inspanningen die de provincie Antwerpen in de zomer leverde om de 

curve opnieuw te doen dalen, loopt nu nog door. De stijging in Antwerpen is stabieler. In 

Brussel zijn de cijfers enorm hoog en ook in het zuiden van het land zijn er veel nieuwe 

besmettingen. Als je naar de rangschikking van de steden kijkt, komt Antwerpen net 

onder Luik, Brussel en Charleroi en net voor Gent. 

 

Het overzicht van de besmettingen per gemeente zijn gegevens vanuit de Controletoren 

van de Vlaamse overheid. Daaraan zie je dat in de provincie Antwerpen de gemeente 

Merksplas op dit moment het hoogst aantal nieuwe besmettingen per 100.000 telt. Een 

aantal Kempense gemeenten staan bij de hoogste: natuurlijk tellen die minder inwoners 

waardoor ze minder nieuwe positieve gevallen nodig hebben om een hoge incidentie per 

100.000 te bereiken. In Baarle-Hertog test met uitermate precies want daar heb je bij 

een test 50 % kans op een positieve test. 

 

Er wordt de laatste tijd veel gesproken over brononderzoek. Daarbij vraagt men aan 

mensen die COVID positief hebben getest waar ze 2 dagen voor de test zoal geweest 

zijn. Daaruit kan je toch afleiden dat bars en restaurant hoog zeer scoren, net als 

sportclubs en kantines. Vandaar dat ook snel in de provincie Antwerpen de aanbeveling is 

gegeven om kantines bij sportclubs te sluiten. 

 

Er zijn 13 sluitingen van scholen, maar de cijfers in de scholen stijgen wel snel. Daarom 

is het goed dat de herfstvakantie eraan komt. Je ziet in de cijfers ook het aantal 

leerlingen en leerkrachten die in quarantaine zitten. Trouwens die quarantaine is met het 

wijzigen van de teststrategie ook terug verlengd naar 10 dagen. 

 

In de woonzorgcentra zien we ook een stijgend aantal nieuwe besmettingen. Dit legt een 

grote druk op de zorg. Personeel dat COVID-positief is getest, maar asymptomatisch is, 

mag blijven werken op COVID-afdelingen. Men gaat bekijken of dat ook mogelijk is voor 

politie en brandweer om positieve personeelsleden zonder symptomen en zonder dat ze 

ziek zijn toch te kunnen blijven inzetten, zij het goed afgeschermd. 

 

Dan de ziekenhuiscapaciteit: zoals je kan afleiden uit de grafieken staat Brussel al diep in 

het rood. Vlaanderen flirt met die grens. Er is een regulatieplan, dat wil zeggen dat 

patiënten getransfereerd worden naar andere ziekenhuizen waar nog plaats is. Dat 

kunnen zowel COVID-patiënten zijn als niet-COVID. Men heeft dat gefaseerd: 1A, 1B, 2A, 

2B. Op dit ogenblik zitten alle ziekenhuizen in 1B. Ze gaan snel naar 2A. Dat wil zeggen 

dat 50% van alle ziekenhuisbedden vrijgehouden wordt of bestemd zijn voor Covid-

patiënten. Ook andere patiënten, dus mensen die andere zorg nodig hebben, dringende, 

niet uitstelbare zorg, kunnen nog altijd op een veilige manier in het ziekenhuis terecht. 

 

Op dit moment zijn in onze Antwerpse ziekenhuizen 347 patiënten opgenomen met 

Covid, maar wat zorgwekkend is, is de snelheid waarmee dat stijgt. De druk op de 

ziekenhuizen is het grootst in Antwerpen-stad. In het kader van het regulatieplan nemen 

de Antwerpse ziekenhuizen op dit ogenblik patiënten uit Brussel op. Patiënten uit Luik 

worden eerder getransfereerd naar Limburg en Vlaams-Brabant. 

 

Tot slot vraag ik uw aandacht voor de campagne van de 11 miljoen redenen om het vol 

te houden. En het testdorp blijft waar het stond, dus dat moet niet verhuizen. De nieuwe 

teststrategie heeft een impact op het aantal testen dat wordt afgenomen, maar er 

worden toch nog altijd behoorlijk veel testen afgenomen. 

 

 

De VOORZITTER meldt dat dit gaat om een mondelinge vraag en dat verder 

tussenkomen niet kan. Wel wil gedeputeerde Caluwé nog kort iets zeggen. 
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De heer CALUWÉ zegt dat hij zijn tussenkomst even goed kan brengen bij de 

behandeling van de aanpassing van het meerjarenplan, want daar komt het eigenlijk op 

neer. De financiële gevolgen van de coronacrisis voor de provincie als organisatie. 

 

Uit voorzichtigheid zijn een aantal middelen gereserveerd uit de positieve rekening voor 

het jaar 2019. Ongeveer 5,5 miljoen EUR van de bonus van die jaarrekening zijn 

gereserveerd voor de financiële gevolgen van de coronacrisis. Bij een aantal van de eigen 

entiteiten, de APB’s, de EVAP’s, worden er verliezen geboekt. Het gaat in de eerste plaats 

om Campus Vesta, vooral door het wegvallen van inkomsten voor opleidingen. De 

Schorre door het wegvallen van de inkomsten uit Tomorrowland en dan het Zilvermeer 

en het Vormingscentrum in Malle ook door het wegvallen van de inkomsten uit 

bezoekers. Voor de agentschappen wordt 4,3 miljoen EUR bijgepast om dat verschil weg 

te werken.  

 

Dan zijn er een aantal vzw’s, die in de rand zitten van de provincie en verliezen lijden ten 

gevolge van corona: Kempens Landschap 36.000 EUR, de POM, tegemoetkoming aan de 

huurders, starters op het Wetenschapspark, die een tijdlang geen huur moeten betalen, 

komt neer op 55.800 en de Lilse Bergen 456.000 EUR, in totaal iets meer dan een half 

miljoen EUR. 

 

Ten slotte zijn er een aantal erfpachters of huurders waarvan de activiteiten zijn 

weggevallen en dus ook de inkomsten: het Sportpaleis, 300.000 EUR, Braxgata 100.000 

EUR. En dan tenslotte de kerkfabrieken, ook daar is een verhoogde tegemoetkoming van 

600.000 EUR. En dan zijn er ook een aantal vrijstellingen verleend aan concessiehouders 

in de diverse parken, ook het PVI valt daaronder, en dat komt neer op een 600.000 EUR. 

 

De totale financiële impact komt finaal neer op 6,4 miljoen EUR plus een aantal extra 

relancemaatregelen inzake toerisme. Die komen neer op 300.000 EUR. Dat wordt 

allemaal verwerkt in de aanpassing van het meerjarenplan. Het leidt ertoe dat er nog een 

overschot is van 2,4 miljoen EUR. 

 

 

 OPENBARE VERGADERING 

 

Oproeping en agenda. 

  (inlassen 1 en 2) 

 

 
0. Provinciale overheid 

 

 

Nr. 0/1 van de agenda 

 

Wijziging van de vertegenwoordiging van de PVDA-fractie in de raad van 

bestuur van het APB De Warande. Goedkeuring. 

Verslag 

(inlassen 3) 

Men gaat over tot de geheime stemming. 31 leden nemen eraan 

deel. Er zijn 30 stemmen ja, bij 1 onthouding zodat het voorstel is 

goedgekeurd. 

 

Stemming nr. 1. 
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(inlassen 4) 

 

 
1. Ruimte, Onderwijs en Mobiliteit 

 

 

Nr. 1/1 van de agenda 

 

Erediensten. Antwerpen. Roemeens-Orthodoxe kerkfabriek de Geboorte 

van de Moeder Gods. Meerjarenplan 2020-2025. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 5) 

Goedgekeurd met 26 stemmen ja, bij 4 onthoudingen. 

 

Stemming nr. 2. 

(inlassen 6) 

 

 

Nr. 1/2 van de agenda 

 

Erediensten. Antwerpen. Roemeens-Orthodoxe kerkfabriek de Geboorte 

van de Moeder Gods. Budget 2020. Akteneming. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 7) 

Goedgekeurd met 30 stemmen ja, bij 4 onthoudingen. 

 

Stemming nr. 3. 

(inlassen 8) 

 

 

Nr. 1/3 van de agenda 

 

APB PVM. Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020). 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 9) 

De heer VANDENDRIESSCHE zegt dat zijn fractie normaal tegen het 

meerjarenplan stemt, dat is een politieke stem. Maar vandaag zullen ze 

zich onthouden bij de aanpassingen van de meerjarenplannen, omdat er 

grote waardering is voor de acties om de exploitatieverliezen van de 

verzelfstandigde agentschappen op te vangen. 

 

 

De heer SOHIER stemt gewoonlijk tegen, maar zal nu voorstemmen 

omdat de bijdragen aan de APB’s noodzakelijk zijn. 

 

 

Mevrouw TALHAOUI zegt dat om dezelfde redenen als haar voorgangers 

de fractie voor zal stemmen om de coronaverliezen bij de APB’s op te 

vangen. 
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De heer VALKENIERS zegt dat ook zijn fractie gezien de situatie voor zal 

stemmen. 

 

 

De heer LEMMENS vraagt of ook de Groen-fractie voor kan stemmen in 

plaats van zich te onthouden. 

 

 

De heer VANDENDRIESSCHE zegt dat ook de Groen-fractie voor zal 

stemmen. 

 

 

Goedgekeurd met 36 stemmen ja. 

 

Stemming nr. 4. 

(inlassen 10) 

 

 

Nr. 1/4 van de agenda 

 

APB POA. Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020). 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 11) 

Goedgekeurd met 35 stemmen ja. 

 

Stemming nr. 5. 

(inlassen 12) 

 

 
2. Platteland, Europa en Flankerend Arbeids- en Onderwijsbeleid 

 

 

Nr. 2/1 van de agenda 

 

Veerkrachtige-dorpentrajecten. Budgetverschuiving inkomsten van 

gemeenten naar Dorpensubsidie Rurant 2020. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 13) 

De heer VANDENDRIESSCHE meldt dat het voor zijn fractie belangrijk is 

om de evaluatie op te volgen. 

 

 

Goedgekeurd met 34 stemmen ja, bij 1 onthouding. 

 

Stemming nr. 6. 

(inlassen 14) 

 

 

Nr. 2/2 van de agenda 

 

Budget 2020. Subsidiering van het provinciaal arbeidsmarktbeleid. 

Goedkeuring. 
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Verslag van de deputatie 

(inlassen 15) 

Goedgekeurd met 35 stemmen ja. 

 

Stemming nr. 7. 

(inlassen 16) 

 

 

Nr. 2/3 van de agenda 

 

Budget 2020. Toewijzing krediet aan het reglement inclusieve economie. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 17) 

Goedgekeurd met 36 stemmen ja. 

 

Stemming nr. 8. 

(inlassen 18) 

 

 

Nr. 2/4 van de agenda 

 

Doortrekkersterrein Lille. Huishoudelijk reglement en retributiereglement. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 19) 

De heer VANDENDRIESSCHE zegt dat hier twee reglementen voorliggen 

waarin de link gelegd wordt naar handhaving en eventueel ook 

repressieve maatregelen. Maar hij pleit voor sociale en preventieve 

maatregelen aan de gemeente Lille ter beschikking te stellen. 

 

 

De heer VALKENIERS is gaan grasduinen in het verleden van het 

doortrekkersterrein. Hij merkt daarin op dat het Vlaams Belang de enige 

partij is die altijd tegen gestemd heeft en dat om drie redenen: 

1. Dit is geen taak van de provincie; 

2. De manier waarop het door de gemeente Lille aan het Gielsbos 

geschonken terrein aan de provincie verkocht is, niet koosjer is; 

3. De bevolking vreest overlast. 

 

Nu is het terrein bijna klaar voor ingebruikname en is een huishoudelijk 

reglement en een retributiereglement nodig. Van nog groter belang is dat 

de reglementen streng worden toegepast, zodat overlast vermeden wordt. 

De fractie hoopt regelmatig feedback te krijgen en zal zich in dat opzicht 

deze keer onthouden. 

 

 

Mevrouw BAKELANTS heeft een bedenking bij de retributie van 6 EUR en 

vraagt of dit niet heel laag is. 

 

 

Mevrouw COLSON heeft de gemeente Lille gecontacteerd en opgevangen 

dat er weinig overleg is gepleegd over dit huishoudelijk reglement. Zij 
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zegt dat er opmerkingen zijn overgemaakt aan de provincie waar weinig 

rekening mee gehouden is en vraagt of uitstel van dit punt mogelijk is. 

 

 

Mevrouw HELSEN zegt dat het gaat om een opdracht die de Vlaamse 

overheid uitdrukkelijk aan de provincie heeft toegekend. Daar staan ook 

financiële middelen tegenover. Het Gielsbos heeft als organisatie beslist 

om de grond te verkopen en op dat moment zag de provincie daar de 

mogelijkheid om een doortrekkersterrein te realiseren. 

 

Uiteraard is er aandacht voor mogelijke overlast: zo wordt er toezicht en 

controle mogelijk. Met de gemeente Lille is regelmatig overleg gepleegd 

over het voorliggende reglement. Zo heeft het schepencollege in mei en 

juni nog antwoorden gekregen toen zij concreet vroegen om art. 11 aan 

te passen. Dit gaat erover dat indien de gemeente afval moet opruimen, 

de kosten van zo’n opruiming verhaald kunnen worden op de gebruiker. 

Het reglement is in die zin aangepast. 

 

Daarenboven heeft de gemeente het zelf in handen om de handhaving 

gestalte te geven: als de gemeente een politiereglement uitvaardigt zal 

dit belangrijker zijn dan het huishoudelijk reglement. Er zal ook 

provinciaal toezicht komen, naast het toezicht door de politiediensten en 

alle identificatiegegevens van de gebruikers zullen doorgegeven worden 

aan de gemeente en politiediensten. De gemeente heeft gevraagd om het 

huishoudelijk reglement dat voorlag al vanaf juli toe te passen, waarop de 

provincie heeft geantwoord dat men eerst de procedure zou doorlopen. 

 

Het bedrag van de retributie is afgestemd op wat in de andere provincies 

gebruikelijk is. Naar ondersteuning van de gemeente Lille zal er sowieso 

een toezichthouder aangesteld worden. Daarnaast zijn er geen 

verwachtingen naar de gemeente toe en zal er slechts zeer minimaal 

beroep gedaan worden op de gemeente. Uiteraard kan de evaluatie 

gebeuren in de provincieraad. 

 

 

Mevrouw COLSON vraagt of een evaluatie mogelijk is na 6 maanden en 

indien nodig ook nog aanpassingen aan het reglement. 

 

 

Mevrouw HELSEN zegt dit toe. 

 

 

Goedgekeurd met 26 stemmen ja, bij 8 onthoudingen. 

 

Stemming nr. 9. 

(inlassen 20) 

 

 

Nr. 2/5 van de agenda 

 

APB KMPC. Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020). 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 21) 

Goedgekeurd met 34 stemmen ja. 
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Stemming nr. 10. 

(inlassen 22) 

 

 

Nr. 2/6 van de agenda 

 

APB GKC. Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020). 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 23) 

Goedgekeurd met 35 stemmen ja. 

 

Stemming nr. 11. 

(inlassen 24) 

 

 
3. Vrije Tijd, Leefmilieu en Personeel 

 

 

Nr. 3/1 van de agenda 

 

Oprichting EVAP De Lilse Bergen vzw (afgekort EVAP PRLB). Vaststellen 

statuten. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 25) 

De heer DANEELS verlaat de vergadering voorafgaand aan de bespreking 

van dit punt. 

 

 

Goedgekeurd met 35 stemmen ja. 

 

Stemming nr. 12. 

(inlassen 26) 

 

 

De heer DANEELS komt na de bespreking en stemming terug de raadszaal 

binnen. Hij neemt opnieuw deel aan de bespreking van de agendapunten 

van de vergadering. 

 

 

Nr. 3/2 van de agenda 

 

APB PRZ. Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020). 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 27) 

Goedgekeurd met 35 stemmen ja. 

 

Stemming nr. 13. 

(inlassen 28) 
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Nr. 3/3 van de agenda 

 

APB PRDS. Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020). 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 29) 

Goedgekeurd met 36 stemmen ja. 

 

Stemming nr. 14. 

(inlassen 30) 

 

 

Nr. 3/4 van de agenda 

 

APB TPA. Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020). 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 31) 

Goedgekeurd met 34 stemmen ja. 

 

Stemming nr. 15. 

(inlassen 32) 

 

 

Nr. 3/5 van de agenda 

 

Budget 2020. Machtigingskrediet 0390/64902000. Toegestane subsidies. 

Subsidies voor Leefmilieuprojecten. Aanwending krediet. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 33) 

Mevrouw VAN DIENDEREN is blij met deze subsidies, vooral dan die voor 

de Antitankgracht. Het is terecht dat de provincie dit doet, aangezien het 

in het hart van de provinciale bevoegdheden ligt met een bovenlokaal 

project dat een groene natuurverbinding uitmaakt. Spreekster is ook om 

persoonlijke redenen fan van het gebied. Ze vraagt of bekeken kan 

worden of het project in aanmerking zou komen als landschapspark. 

 

 

De heer DE HAES hoopt dat hij ook voor andere projecten zal kunnen 

rekenen op de steun van mevrouw Van Dienderen. Hij beaamt dat het een 

bijzonder project is: er zit natuur in, een landschap en een project. 

Bovendien blijft het ook plakken. Dat is belangrijk: plek, plan, plak. 

 

 

Mevrouw BAKELANTS is ook zeer tevreden met de steun. Ze zegt dat het 

regionaal landschap De Voorkempen met de subsidie aan de slag kan 

gaan bij dit hefboomproject. De gracht is een snoer die veel natuur- en 

bosgebieden met elkaar verbindt. Het gebied is belangrijk voor de 

biodiversiteit, voor erfgoed, recreatie en dieren: in het kader van de 

soortbescherming. Ook GroenRand is verheugd over de ondersteuning. 

Hun bekommernis is dat ze telkens voor een project geld en middelen 

moeten sprokkelen. Is het mogelijk om de ondersteuning een meer 

duurzaam karakter te geven? Hoort dit bij het gebiedsgericht beleid? Of 
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valt dit onder ‘de groep van zes’? 

De organisatie GroenRand streeft naar een landschapspark Voorkempen 

met een grote oppervlakte waarbij er ruimte is voor een nationaal park. 

 

 

De heer DE HAES zegt dat er veel zin is in verband met de ambitie tot 

landschapspark, of zelfs nationaal park. De criteria daarvoor zijn nog in de 

maak. Maar dat belet niet om alles wat voldoende potentieel heeft qua 

natuur, beleving, samenhang, functioneel ecologische samenhang mee te 

nemen in elke kandidatuur voor landschapspark. Het is een bezorgdheid 

om de trein van de landschapsparken en nationale parken met de 

provincie niet te missen. 

 

 

Goedgekeurd met 35 stemmen ja. 

 

Stemming nr. 16. 

(inlassen 34) 

 

 

Nr. 3/6 van de agenda 

 

Budget 2020. Machtigingskrediet 0390/64902000. Toegestane subsidies. 

Subsidie ter ondersteuning van de werking van vogelopvangcentra in de 

provincie Antwerpen. Aanwending krediet. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 35) 

Goedgekeurd met 35 stemmen ja. 

 

Stemming nr. 17. 

(inlassen 36) 

 

 

Nr. 3/7 van de agenda 

 

Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing van artikel 43, §2, 11° van 

het provinciedecreet. Uitvoering-Verlegging Laak nr. 9.05 Tempelstraat 

Beerse. Bestek en gunningswijze. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 37) 

Goedgekeurd met 35 stemmen ja. 

 

Stemming nr. 18. 

 

(inlassen 38) 

 

 

Nr. 3/8 van de agenda 

 

Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing van artikel 43, §2, 11° van 

het provinciedecreet. Aanleg van een natuurlijk overstromingsgebied 

langs de Scheppelijke Nete in Mol (Interreg V - 2 Zeeën - ProWater). 

Verrekening 2. Goedkeuring. 
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Verslag van de deputatie 

(inlassen 39) 

Goedgekeurd met 34 stemmen ja. 

 

Stemming nr. 19. 

(inlassen 40) 

 

 

Nr. 3/9 van de agenda 

 

Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing van artikel 43, §2, 11° van 

het provinciedecreet. Aanleg vispassage Molenbeek A.8.06 en inrichting 

vijvers Krabbels te Zandhoven. Verrekening 1. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 41) 

Goedgekeurd met 35 stemmen ja. 

 

Stemming nr. 20. 

(inlassen 42) 

 

 

Nr. 3/10 van de agenda 

 

APB PIH. Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020). 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 43) 

Goedgekeurd met 36 stemmen ja. 

 

Stemming nr. 21. 

(inlassen 44) 

 

 

Nr. 3/11 van de agenda 

 

APB Campus Vesta. Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 

2020). Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 45) 

Goedgekeurd met 35 stemmen ja. 

 

Stemming nr. 22. 

(inlassen 46) 

 

 

Nr. 3/12 van de agenda 

 

Erratum. Provinciepersoneel. Aanpassing organisatiestructuur. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 
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(inlassen 47) 

Goedgekeurd met 35 stemmen ja. 

 

Stemming nr. 23. 

(inlassen 48) 

 

 
4. Economie, Landbouw en Interne ondersteuning 

 

 

Nr. 4/1 van de agenda 

 

APB HH. Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020). 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 49) 

Goedgekeurd met 34 stemmen ja, bij 1 onthouding. 

 

Stemming nr. 24. 

(inlassen 50) 

 

 

Nr. 4/2 van de agenda 

 

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020). Aanpassing van 

de dotaties van de autonome provinciebedrijven en de extern 

verzelfstandigde agentschappen privaat met vzw-structuur. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 51) 

Goedgekeurd met 31 stemmen ja, bij 4 onthoudingen. 

 

Stemming nr. 25. 

(inlassen 52) 

 

 

Nr. 4/3 van de agenda 

 

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020). Financieel 

evenwicht met toelichting bij de aanpassing van de kredieten. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 53) 

Goedgekeurd met 31 stemmen ja, bij 4 onthoudingen. 

 

Stemming nr. 26. 

(inlassen 54) 

 

 
Nr. 4/4 van de agenda 
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Budget 2020. Verhoging van de nominatieve subsidie aan de kerkfabriek 

O.L.V.-Kathedraal voor de klimatisatie en de brandverzekering en subsidie 

Kathedraal Mechelen brandverzekering. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 55) 

Goedgekeurd met 35 stemmen ja. 

 

Stemming nr. 27. 

(inlassen 56) 

 

 

Nr. 4/5 van de agenda 

 

Provinciale overheidsopdrachten. Antwerpen. Provinciaal instituut PIVA. 

Theorievleugel. Vernieuwen raamgehelen en renovatie gevels. Ontwerp. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 57) 

Goedgekeurd met 34 stemmen ja. 

 

Stemming nr. 28. 

(inlassen 58) 

 

 

Nr. 4/6 van de agenda 

 

Provinciale overheidsopdrachten. Stabroek. Provinciaal instituut voor 

technisch onderwijs. Bouwen van een machineloods met leslokalen (blok 

M). Bouwwerken. Ontwerp. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 59) 

De heer SCHOOFS deelt mee dat een zeer interessant initiatief is 

opgenomen in deze constructie van de machineloods, met name dat men 

de energie wil ontwikkelen op basis van het verbruik van het licht en niet 

de installatie. Spreker vindt dit een zeer boeiend experiment en vraagt 

dan ook om hier in de provincieraad feedback over te geven. Zo’n 

initiatieven kunnen namelijk helpen bij de verduurzaming van ons 

patrimonium. 

 

 

De heer LEMMENS antwoordt dat dit inderdaad een proefproject is, waar 

we veel hopen uit te leren voor de toekomst. 

 

 

Goedgekeurd met 36 stemmen ja. 

 

Stemming nr. 29. 

(inlassen 60) 

 

 
Nr. 4/7 van de agenda 
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Vastgoed. Antwerpen. AP Hogeschool. Verkoop campus Ellermanstraat, 

campus Lange Nieuwstraat en campus Meistraat aan AP Hogeschool. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 61) 

Goedgekeurd met 34 stemmen ja. 

 

Stemming nr. 30. 

(inlassen 62) 

 

 

Nr. 4/8 van de agenda 

 

Vastgoed. Sint-Katelijne-Waver. Bemortelloop (A.6.13.2). Verlegging ter 

hoogte van de Goorboslei en de Duffelstraat. Grondruil. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 63) 

Goedgekeurd met 34 stemmen ja. 

 

Stemming nr. 31. 

(inlassen 64) 

 

 

Nr. 4/9 van de agenda 

 

Aanstellen netwerkintegrator. Plaatsen van de opdracht. Keuze van de 

wijze van gunnen en selectieleidraad. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 65) 

Goedgekeurd met 34 stemmen ja. 

 

Stemming nr. 32. 

(inlassen 66) 

 

 
5. Moties 

 

 
6. Interpellaties 

 

 

Nr. 6/1 van de agenda 

 

Interpellatie in verband met de pluimveeteelt in de provincie Antwerpen: 

het kan anders! ingediend door Ilse Van Dienderen (Groen). 

Interpellatie 

(inlassen 67) 

De VOORZITTER deelt mee dat op het vast bureau besproken is dat 

enkele vragen in de interpellatie niet via een interpellatie gesteld en 

beantwoord kunnen worden. 
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Mevrouw VAN DIENDEREN interpelleert over de evolutie en de impact van 

de pluimveeteelt in de provincie Antwerpen. Onderzoeksjournalisten van 

Apache hebben vorige week een dossier rond pluimveeteelt uitgebracht en 

deze interpellatie pikt daarop in. 

 

Er zijn veel kippen in onze provincie, van de 34 miljoen kippen in heel 

Vlaanderen zijn er 9 miljoen in onze provincie. Hiermee bedraagt de 

zelfvoorzieningsgraad voor eieren en kippenvlees in Vlaanderen 192%. 

Binnen de sector zie je de laatste jaren een schaalvergroting. Het aantal 

bedrijven neemt af, maar de grootte van de bedrijven neemt toe. 

 

Dit brengt wat geluidsoverlast, geurhinder en milieuoverlast met zich 

mee. Ook Vlaams minister Demir is zich bewust van de problematiek en 

vraagt om zorgzaam om te gaan met de vergunningverlening. Groen is 

voorstander van een reconversie van de pluimveehouderij naar meer 

dierenwelzijn en een productie die gericht is op kwaliteit in plaats van 

kwantiteit. 

 

Om deze reden stelt spreekster volgende vragen aan de deputatie 

rekening houdende met de aanbeveling van het vast bureau: 

 Zijn er in onze provincie nog gemeenten gekend, buiten 

Wuustwezel, die een ‘kippenstop’ hebben afgekondigd? 

 Heeft de deputatie de oproep van de minister om enkel 

emissiearme stallen te vergunnen ook ontvangen? 

 

 

De heer LEMMENS antwoordt dat mevrouw Van Dienderen op de hoogte is 

van de richtlijnen met betrekking tot vragen over het vergunningenbeleid 

en vergunningsdossiers. Zoals het Vlaams Agentschap Binnenlands 

Bestuur na uw klacht heeft geantwoord, kunnen over vergunningsdossiers 

enkel mondelinge vragen worden ingediend. Dit zou anders een inbreuk 

zijn op de exclusieve bevoegdheid van de deputatie. Wat betreft de 

aangekaarte problematiek is spreker het wel eens met mevrouw Van 

Dienderen.  

 

In de interpellatie wordt gepeild naar hoe de deputatie omgaat met het 

advies van de Vlaamse minister. De heer Lemmens licht toe dat de 

deputatie bij het verlenen van vergunningen verschillende richtlijnen moet 

volgen. Deze specifieke vergunningen kennen een ingewikkelde 

problematiek, daarom bekijkt de deputatie zaak per zaak. Binnen de 

vereniging van de Vlaamse provincies is er een werkgroep opgericht om 

deze problematiek te bespreken en een poging te doen om een gedragen 

standpunt aan de minister over te maken. Dit is een moeilijke maar 

cruciale evenwichtsoefening tussen natuur en landbouw. We zullen vanuit 

onze provincie zo goed als mogelijk bijdragen aan deze debatten. 

 

 

De heer CALUWÉ vult nog aan dat er reeds twee initiatieven lopen om 

deze problematiek aan te pakken. Ten eerste heb je het project agrarisch 

hergebruik, dat initieel ontstaan is vanuit een stedenbouwkundig oogpunt. 

Daarnaast zijn verschillende gemeenten in de regio Noorderkempen 

betrokken om samen met de verschillende vertegenwoordigers van de 

landbouworganisaties te kijken of we tot een consensus kunnen komen 

over de toekomst van de intensieve veeteelt. 
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Spreker wenst wel enige nuance aan te brengen bij de tussenkomst die 

focust op de pluimveesector. Uit dezelfde studie van VITO blijkt dat de 

varkensteelt een groter aandeel heeft in de milieuoverlast dan de 

pluimveesector. In de streek zijn namelijk de pluimveebedrijven vaak 

nieuw en reeds aangepast.  

 

De heer Caluwé beaamt dat de consumptie van kippenvlees de jongste 

jaren wereldwijd is toegenomen. Het vlees is betaalbaarder geworden en 

wordt als gezonder en klimaatvriendelijker beschouwd. De export van de 

overschotten gebeurt voornamelijk naar onze buurlanden: Frankrijk, 

Duitsland en Nederland. De Europese markten zijn dan ook op elkaar 

afgesteld. Een ander voorbeeld hiervan is dat wij ons graan importeren uit 

Frankrijk, aangezien onze gronden onvoldoende vruchtbaar zijn. 

 

Spreker wijst er tot slot op dat de kostprijs voor investeringen rond 

emissiezuinige stallen dezelfde kostprijs kennen, ongeacht het aantal 

kippen. Om als bedrijf met zo’n installatie rendabel te zijn, heb je dan 

ongeveer 80.000 kippen nodig, in tegenstelling tot 50.000 kippen zonder 

dergelijke installatie. 

 

 

Mevrouw TALHAOUI wenst haar ongenoegen en onbehagen uit te drukken 

over enkele gekozen uitdrukkingen over “kiekens” en “kakelen” nadat een 

vrouwelijk provincieraadslid geïnterpelleerd heeft. 

 

 

Mevrouw VAN DIENDEREN antwoordt dat er toch wat voer voor repliek is. 

In het verleden heeft gedeputeerde Lemmens steeds benadrukt dat bij 

het verlenen van vergunningen, de deputatie een maatschappelijke 

afweging maakt. Spreekster wou deze afweging bevragen, samen met 

een algemene schets van de problematiek en bevraging.  

 

Mevrouw Van Dienderen vindt het een goede zaak dat de VVP actie 

onderneemt. Ze vraagt om de bevindingen transparant naar de raad toe 

te lichten via de bevoegde raadscommissie. Ze sluit af met een laatste 

bedenking: het is inderdaad een complexe affaire dat zich niet enkel 

beperkt tot de pluimvee. Ook voor het varkensvlees is de 

zelfvoorzieningsgraad erg hoog is. In de toekomst voert mevrouw Van 

Dienderen ook graag de discussie over de intensieve varkensteelt.  

 

 

De heer LEMMENS stelt dat het nogal straf zou zijn om de richtlijnen van 

ABB naast ons neerleggen. De gedeputeerde houdt zich aan de 

regelgeving, zo niet zou men snel met de vinger wijzen. 

 

 

De VOORZITTER wenst het departementshoofd en het departement ICT te 

bedanken voor de ondersteuning tijdens deze hybride provincieraad. 

 

 

De raad gaat in besloten vergadering om 16.28 uur. 

 

 
7. BESLOTEN VERGADERING 

 

De vergadering wordt gesloten om 16.30 uur. 


