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De vergadering wordt geopend te 14.31 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 

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 

Mevrouw VAN DIENDEREN Ilse 

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 VRANCKEN Isabelle (*) 

Mevrouw WECKHUYSEN Wendy 

 

 

Verontschuldigd: De heer Jan Claessen en Mevrouw Valery Van Gorp. 

 

(*) 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 mevrouw Ilse Van Dienderen over Geen besluit en dus 

een weigering voor de aanleg van twee windturbines in Schoten op de 

Hoogmolendijk: waar zit die maatschappelijke afweging? Werkt bemiddeling? 

 

 

Mevrouw VAN DIENDEREN stelt volgende mondelinge vragen aan de deputatie 

naar aanleiding van het gebrek aan beslissing voor de aanleg van 2 

windturbines in Schoten op de Hoogmolendijk: 

1. Bent u het met me eens dat in dit dossier het gemeentebestuur van 

Schoten gekke bokkensprongen maakt en tegen haar eigen RUP in een 

negatief advies geeft?  

2. Bent u het met me eens dat door de niet-beslissing het windmolenproject 

een nodeloze vertraging oploopt?  

3. Bent u het met me eens dat de juridische basis om in dit dossier tegen te 

stemmen flinterdun is, gezien het positieve advies van de POVC en gezien 

de vergunning uitvoering geeft aan een gemeentelijk RUP?  

 

Daarnaast stelt mevrouw Van Dienderen een bijkomende mondelinge vraag 

aan mevrouw de Gouverneur. Heeft u ook in dit dossier de bemiddelingsrol 

opgenomen die u heeft in energiedossiers?  

 

 

De heer LEMMENS antwoordt dat deze deputatie sterk inzet op windenergie en 

deze legislatuur in totaal al 36 extra windturbines heeft vergund. De heer 

Lemmens stelt echter dat de deputatie valabele argumenten heeft om voor de 

windturbine in Schoten nog geen goedkeuring te geven. Hij erkent dat het RUP 

Wijtschot ruimte voorziet voor het plaatsen van windmolens en dat de adviezen 

positief waren. Het probleem is echter de volgtijdelijkheid. Het RUP wil immers 

ook 2 andere, lang aanslepende, dossiers in Schoten eindelijk oplossen. Om te 

beginnen is de site een oud stort en moet de vervuilde grond eerst gesaneerd 

worden. Anderzijds heeft Schoten dringend nood aan een nieuwe locatie voor 

de technische dienst en een nieuw recyclagepark. Deze clustering in een KMO-

zone zal een aanzienlijke en positieve impact hebben op de mobiliteit en de 

verkeersveiligheid in en rond Schoten. Nu een vergunning goedkeuren voor 

windmolens zou beide dossiers opnieuw voor decennia blokkeren. Daarom gaf 

de deputatie de voorkeur om vooralsnog geen vergunning af te leveren. Het is 

geen keuze geweest tegen de windturbines, maar een keuze om eerst de 

sanering aan te pakken, vervolgens de mobiliteit en dan pas de verdere 

invulling van de site.  

 

 

Mevrouw DE GOUVERNEUR antwoordt dat ook voor dit dossier zij gevolg heeft 

gegeven aan de expliciete vraag om te faciliteren. Zo organiseerde de 

gouverneur volgend overleg: 

- Op 30 mei 2016: Afstemmend overleg met het Agentschap Natuur en Bos, 

departement Omgeving en de initiatiefnemers. 

- Op 24 augustus 2016: Afstemmend overleg met de gemeente Schoten, 

Natuurpunt en de initiatiefnemers. 

- Op 13 december 2017: Een plenair, verkennend vooroverleg met diverse 

stakeholders. 
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Alle daaropvolgende overlegmomenten vonden bilateraal plaats tussen de 

initiatiefnemers en het gemeentebestuur. De gouverneur kreeg geen verdere 

vragen om verdere initiatieven te nemen. 

 

Tot slot rond de gouverneur af door te verwijzen naar een arrest van het Hof 

Van Justitie. Met dit arrest geeft het Hof Vlaanderen de opdracht om de regels 

in verband met slagschaduw, veiligheid en geluidshinder opnieuw te bekijken. 

De aanleiding hiervoor is dat de milieuregels van VLAREM II niet onderworpen 

zijn aan een milieueffectrapport, waardoor het onduidelijk is of de regels die 

Vlaanderen heeft opgenomen in VLAREM II met betrekking tot windturbines wel 

voldoende zijn om omwonenden, dieren en natuur te beschermen. Het Hof van 

Justitie heeft deze uitspraak gedaan na een prejudiciële vraag. De gouverneur 

drukt haar bezorgdheid uit, want dit impliceert dat Vlaanderen wellicht de 

regelgeving moet herbekijken en dat het bijgevolg mogelijks moeilijker zal 

worden om off shore turbines vergund te krijgen. 

 

 

 OPENBARE VERGADERING 

 

Oproeping en agenda. 

  (inlassen 1 en 2) 

 

 
0. Provinciale overheid 

 

 

Nr. 0/1 van de agenda 

 

Jaarlijkse rapportering met betrekking tot organisatiebeheersing. 

Algemeen kader van het systeem van organisatiebeheersing. 

Goedkeuring.  

 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 3) 

De heer VANDENDRIESSCHE zegt dat hij dit met z’n fractie zeker zal 

goedkeuren. Tijdens de afgelopen periode is weer gebleken dat onder 

meer de IT-dienst zeer sterk werk levert. Ook in de commissie is uitvoerig 

toelichting gegeven hoe de IT-dienst tewerk gaat. Het is maar een 

voorbeeld: qua organisatiebeheersing, interne evaluatie en zelfevaluatie 

vervult de provincie een voortrekkersrol. 

 

 

Mevrouw JACQUES en mevrouw VRANCKEN stemmen mondeling. Ze 

stemmen beide ja. 

 

 

Goedgekeurd met 34 stemmen ja. 

 

Stemming nr. 1. 

(inlassen 4) 

 

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

 

Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap Innerlijke 

Vrede. Rekening 2019. Advies. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 5) 

Mevrouw JACQUES en mevrouw VRANCKEN stemmen mondeling. Ze 

stemmen beide ja. 

 

 

Goedgekeurd met 24 stemmen ja, bij 4 stemmen nee en 6 

onthoudingen. 

 

Stemming nr. 2. 

(inlassen 6) 

 

 

Nr. 1/2 van de agenda 

 

Erediensten. Mol. Islamitische geloofsgemeenschap Ensar. Rekening 2019. 

Advies. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 7) 

Mevrouw JACQUES en mevrouw VRANCKEN stemmen mondeling. Ze 

stemmen beide ja. 

 

 

Goedgekeurd met 23 stemmen ja, bij 4 stemmen nee en 6 

onthoudingen. 

 

Stemming nr. 3. 

(inlassen 8) 

 

 

Nr. 1/3 van de agenda 

 

Budget 2020. Verdeelkrediet voor de koepelwerking van regionale 

erfgoedverenigingen. Aanwending van krediet. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 9) 

Mevrouw JACQUES en mevrouw VRANCKEN stemmen mondeling. Ze 

stemmen beide ja. 

 

 

Goedgekeurd met 34 stemmen ja. 

 

Stemming nr. 4. 

(inlassen 10) 

 

 
Nr. 1/4 van de agenda 
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Provinciaal Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Gesubsidieerd personeel. 

Rechtspositieregeling. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 11) 

Mevrouw VERHAERT zegt dat ze dit niet zal goedkeuren. Ze meent dat het 

een breuk vormt met een traditie van goed overleg met de 

vakorganisaties. Het gaat om het voorstel tot beperking in duur van de 

gunstverloven. Ze vraagt of er zich een probleem stelt in de scholen en 

als dat het geval is, zou ze daar graag cijfers van ontvangen. Ze meent 

dat leidinggevenden de ruimte en de tijd moeten krijgen om eventueel 

elders ervaring op te doen. Door de beperking in duur van de mogelijke 

verlofstelsels schiet het provinciaal onderwijs in haar eigen voet. 

Bovendien was er een plan van de drie publieke onderwijsnetten, inclusief 

het provinciaal onderwijs, om de rechtspositieregelingen net dichter bij 

elkaar te laten groeien om de mobiliteit tussen de netten te versterken. 

Andere netten zijn coulant met het toekennen van gunstverloven. Ze 

vindt het erg jammer en een gemiste kans. 

 

 

De heer SOHIER zegt dat hij hier niet mee akkoord kan gaan omdat de 

vakbonden niet akkoord zijn. 

 

 

De heer LEMMENS zegt dat meningen hierover verschillen. Bepaalde 

scholen hebben last van lange verloven daarom is dit op vraag van de 

scholen opgenomen. De vakbonden waren inderdaad niet akkoord, maar 

voor de werking van de scholen wordt voorgesteld om verloven voor 

maximum 24 maanden toe te kennen. 

 

 

Mevrouw VERHAERT vraagt of er scholen zijn met problemen en of dit 

aantoonbaar is met cijfers. 

 

 

Mevrouw JACQUES en mevrouw VRANCKEN stemmen mondeling. Ze 

stemmen beide ja. 

 

 

Goedgekeurd met 25 stemmen ja, bij 3 stemmen nee en 6 

onthoudingen. 

 

Stemming nr. 5. 

(inlassen 12) 

 

 

Nr. 1/5 van de agenda 

 

APB INO. Overname APB Inovant door AP Hogeschool. 

Overnameovereenkomst en juridische gevolgen. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 13) 

De heer SOHIER vindt het nog steeds een pijnlijke zaak dat Inovant 

overgedragen wordt. Hij meent dat de dienstverlening hieronder zal 

lijden. Anderzijds is het een goede zaak dat Inovant in publieke handen 
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blijft. 

 

 

De heer VANDENDRIESSCHE weet dat er een eerste ronde is verlopen met 

29 kandidaten. Hierop is niet ingegaan waarna een nieuwe fase gestart is 

met drie kandidaten. Is het mogelijk om deze werkwijze toe te lichten? 

 

 

Mevrouw VERHAERT zal dit goedkeuren omdat Inovant in goede handen 

terechtkomt. Toch houdt ze een wrang gevoel over aan deze operatie 

omdat eruit gebleken is dat er niet verdiend kan worden aan deze 

overdracht. 

 

 

De heer LEMMENS zegt dat er veel interesse was. Er is gestart met een 

groep van 29 of 36 kandidaten, ook veel commerciële kandidaten. 

Uiteindelijk zijn er drie overgebleven: een samenwerking van UA met 

AMS, VVSG en Escala. Die laatste is een onderdeel van Syntra West-

Vlaanderen. Daar zat dan toch niets goed tussen om die overname te 

realiseren. Daarom is de procedure stopgezet en opnieuw begonnen. 

Daaruit kwam als heel duidelijke kandidaat de AP Hogeschool uit. Deze 

wilde de werking van Inovant overnemen en ook behouden samen met de 

medewerkers over te nemen. Ook de gesprekken voor de overname van 

het Provinciaal Veiligheidsinstituut door AP Hogeschool waren erg goed 

verlopen waardoor Inovant en AP Hogeschool elkaar gevonden hebben. 

De overgang zal op een goede manier verlopen en het aanbod van 

Inovant zal verdergezet worden. 

 

 

Mevrouw JACQUES en mevrouw VRANCKEN stemmen mondeling. Ze 

stemmen beide ja. 

 

 

Goedgekeurd met 27 stemmen ja, bij 6 onthoudingen. 

 

Stemming nr. 6. 

(inlassen 14) 

 

 

Nr. 1/6 van de agenda 

 

APB INO. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020). 

Financieel evenwicht met de toelichting bij de aanpassing van de 

kredieten. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 15) 

Mevrouw VERHAERT zal zich onthouden omdat niet geweten is of alle 

personeelsleden van Inovant zullen overgaan naar de AP Hogeschool. 

Daarom vindt ze het voorbarig om de dotatie al op 0 te zetten. 

 

 

Mevrouw JACQUES en mevrouw VRANCKEN stemmen mondeling. Ze 

stemmen beide ja. 
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Goedgekeurd met 24 stemmen ja, bij 10 onthoudingen. 

 

Stemming nr. 7. 

(inlassen 16) 

 

 

Nr. 1/7 van de agenda 

 

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

Financieel evenwicht met de toelichting bij de aanpassing van de 

kredieten. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 17) 

Mevrouw JACQUES en mevrouw VRANCKEN stemmen mondeling. Ze 

stemmen beide ja. 

 

 

Goedgekeurd met 25 stemmen ja, bij 2 stemmen nee en 7 

onthoudingen. 

 

Stemming nr. 8. 

(inlassen 18) 

 

 

Nr. 1/8 van de agenda 

 

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

Financieel evenwicht met de toelichting bij de aanpassing van de 

kredieten. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 19) 

Mevrouw JACQUES en mevrouw VRANCKEN stemmen mondeling. Ze 

stemmen beide ja. 

 

 

Goedgekeurd met 25 stemmen ja, bij 2 stemmen nee en 7 

onthoudingen. 

 

Stemming nr. 9. 

(inlassen 20) 

 

 

Nr. 1/9 van de agenda 

 

Fietsostrades en fietsroutes. Raamcontract ontwerpers voor 48 maanden. 

Bestek, raming en gunningswijze. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 21) 

De VOORZITTER meldt dat er een amendement is ingediend door de 

Groen-fractie. 
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Mevrouw VAN DIENDEREN zegt dat ze alluderend op de commissie een 

amendement indient bij het raamcontract voor ontwerpers van 

fietsostrades en fietsroutes. Deze fietspaden vormen groene linten in het 

landschap en voor de optimale ligging is landschapsecologische kennis 

nodig. In het voorstel wordt slechts een gewicht van 10 punten toegekend 

aan het ontwerpteam, terwijl de kwaliteit van het ontwerpteam net heel 

belangrijk is. Het ontwerpteam moet multidisciplinair samengesteld zijn 

met technische en landschapsecologische kennis. Daarom is het, volgens 

spreekster, evenwichtiger om een gewicht van 30 punten toe te kennen 

aan het criterium ontwerpteam. 

(inlassen 22) 

 

 

De heer LEMMENS stelt voor om het amendement niet goed te keuren. 

Normaal worden 50 punten toegekend voor de prijs en 50 punten voor de 

kwaliteit. In het voorliggend bestek wordt die verhouding al naar 40-60 

verschoven ten voordele van de kwaliteit. Het voorstel in het amendement 

om dit nog verder te verschuiven naar een 30-70 verhouding kan niet 

omdat er dan minder geld is om fietspaden te realiseren. 

 

Spreker zegt dat het groen lint naast de fietsostrade vaak vanzelf groeit. 

Hij vraagt zich af of het echt nodig is om daar nog meer geld voor te 

voorzien. Uiteraard, zo zegt de heer Lemmens, kan het altijd beter, maar 

het ecologische verhaal is al aanwezig bij de fietsostrades. 

 

 

Mevrouw VERHAERT zegt dat niet alle groen goed is. Soms groeit er naast 

de fietsostrades zevenblad of Japanse duizendknoop die ongelooflijk 

woekeren. 

 

 

Mevrouw VAN DIENDEREN zegt dat ze de verhouding prijs – kwaliteit niet 

in vraag wilde stellen, maar dat ze binnen de kwaliteit een groter aandeel 

wilde voor de kwaliteit van het ontwerpteam. Ze pleit voor een 

multidisciplinaire aanpak. 

 

Het gaat om ruimte creëren voor natuur en in de ontwerpen ruimte 

voorzien voor de ontwikkeling van natuur. Die expertise moet gekoppeld 

worden aan de expertise rond de beste route uittekenen. Soms moet daar 

dan een omweg gemaakt worden, maar we moeten komen tot een 

geïntegreerde aanpak voor de aanleg van fietspaden. 

 

 

De heer LEMMENS zegt dat wat mevrouw Van Dienderen vraagt, nu al 

gebeurt. Er wordt bij de aanleg van een fietspad al ruimte voorzien voor 

natuur. En wij zijn al gegaan van een gewichtsverdeling van 50-50 naar 

60-40. Nog verder gaan, is niet betaalbaar. 

 

 

De heer VALKENIERS is ontgoocheld. Hij zal met zijn fractie het 

amendement niet goedkeuren. Langst autosnelwegen staat soms een bord 

met de tekst ‘hier werkt men aan een groene berm’. Op die plekken laat 

men de natuur haar werk doen. In het amendement wordt voorgesteld 

om voor fietspaden geld te voorzien om ook aan zo’n groene berm te 

werken. Voor hem hoeft dit niet. 
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De VOORZITTER legt het amendement ter stemming voor. 

 

 

Mevrouw JACQUES en mevrouw VRANCKEN stemmen mondeling. Ze 

stemmen beide nee. 

 

 

De stemming is als volgt: 8 stemmen ja, bij 24 stemmen nee en 2 

onthoudingen. 

 

Het amendement is derhalve niet aanvaard. 

 

Stemming nr. 10. 

(inlassen 23) 

 

 

De VOORZITTER legt vervolgens het voorstel ter stemming voor. 

 

 

Mevrouw JACQUES en mevrouw VRANCKEN stemmen mondeling. Ze 

stemmen beide ja. 

 

 

Goedgekeurd met 29 stemmen ja en 5 onthoudingen. 

 

Stemming nr. 11. 

(inlassen 24) 

 

 
2. Platteland, Europa en Flankerend Arbeids- en Onderwijsbeleid 

 

 

Nr. 2/1 van de agenda 

 

APB de Warande. Jaarrapport en jaarrekening 2019. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 25) 

Mevrouw JACQUES en mevrouw VRANCKEN stemmen mondeling. Ze 

stemmen beide ja. 

 

 

Goedgekeurd met 33 stemmen ja. 

 

Stemming nr. 12. 

(inlassen 26) 

 

 

Nr. 2/2 van de agenda 

 

APB de Warande. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020). 

Financieel evenwicht met de toelichting bij de aanpassing van de 

kredieten. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 
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(inlassen 27) 

Mevrouw JACQUES en mevrouw VRANCKEN stemmen mondeling. Ze 

stemmen beide ja. 

 

 

Goedgekeurd met 32 stemmen ja, bij 2 stemmen nee. 

 

Stemming nr. 13. 

(inlassen 28) 

 

 

Nr. 2/3 van de agenda 

 

APB PSES. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020). 

Financieel evenwicht met de toelichting bij de aanpassing van de 

kredieten. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 29) 

Mevrouw JACQUES en mevrouw VRANCKEN stemmen mondeling. Ze 

stemmen beide ja. 

 

 

Goedgekeurd met 32 stemmen ja, bij 2 stemmen nee. 

 

Stemming nr. 14. 

(inlassen 30) 

 

 

Nr. 2/4 van de agenda 

 

APB Kamp C. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020). 

Financieel evenwicht met de toelichting bij de aanpassing van de 

kredieten. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 31) 

Mevrouw JACQUES en mevrouw VRANCKEN stemmen mondeling. Ze 

stemmen beide ja. 

 

 

Goedgekeurd met 31 stemmen ja, bij 2 stemmen nee. 

 

Stemming nr. 15. 

(inlassen 32) 

 

 

Nr. 2/5 van de agenda 

 

APB PDA. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020). 

Financieel evenwicht met de toelichting bij de aanpassing van de 

kredieten. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 
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(inlassen 33) 

Mevrouw JACQUES en mevrouw VRANCKEN stemmen mondeling. Ze 

stemmen beide ja. 

 

 

Goedgekeurd met 31 stemmen ja, bij 2 stemmen nee. 

 

Stemming nr. 16. 

(inlassen 34) 

 

 

Nr. 2/6 van de agenda 

 

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

Financieel evenwicht met de toelichting bij de aanpassing van de 

kredieten. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 35) 

Mevrouw JACQUES en mevrouw VRANCKEN stemmen mondeling. Ze 

stemmen beide ja. 

 

 

Goedgekeurd met 32 stemmen ja, bij 2 stemmen nee. 

 

Stemming nr. 17. 

(inlassen 36) 

 

 

Nr. 2/7 van de agenda 

 

Provinciale initiatieven. Opheffing reglement ‘impulssubsidie voor 

innovatieve projecten wonen’. Voorstel reglement ‘Subsidiereglement ter 

ondersteuning van het kwaliteitsvol wonen in de provincie Antwerpen’. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 37) 

 

 

Nr. 2/8 van de agenda 

 

Beleidsnota wonen. Kwaliteit is onze bouwsteen. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 38) 

De heer SOHIER gaat dit wel goedkeuren, maar heeft toch een 

bemerking: het is een nuttig instrument als analyse. De beleidsnota om 

de woningen klimaat- en energievriendelijk te maken, is een goede zaak. 

Maar dit mag niet het effect hebben dat zwakke gezinnen uit de markt 

geprezen worden. 

 

 

Mevrouw HELSEN zegt dat het beleid gestoeld is op 4 principes. Klimaat 
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en energievriendelijke woningen is daar één principe van, maar 

beschikbaarheid en betaalbaarheid is een ander principe. Dus daar is 

zeker aandacht voor. 

 

 

De heer SOHIER zegt dat hij zal toekijken op welke manier dat 

gerealiseerd wordt. 

 

 

Mevrouw HELSEN legt uit dat er samengewerkt wordt met partners op het 

terrein. In die samenwerkingen zijn voorwaarden opgenomen. Het gaat 

hier niet om investeringssubsidies, maar wel werkingssubsidies. 

 

 

Mevrouw JACQUES en mevrouw VRANCKEN stemmen mondeling. Ze 

stemmen beide ja. 

 

 

Goedgekeurd met 34 stemmen ja. 

 

Stemming nr. 18. 

(inlassen 39) 

 

 

Nr. 2/9 van de agenda 

 

Toewijzen krediet aan subsidiereglement inclusieve economie. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 40) 

Mevrouw JACQUES en mevrouw VRANCKEN stemmen mondeling. Ze 

stemmen beide ja. 

 

 

Goedgekeurd met 31 stemmen ja, bij 2 onthoudingen. 

 

Stemming nr. 19. 

(inlassen 41) 

 

 
3. Vrije Tijd, Leefmilieu en Personeel 

 

 

Nr. 3/1 van de agenda 

 

APB De Schorre. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020). 

Financieel evenwicht met de toelichting bij de aanpassing van de 

kredieten. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 42) 

Mevrouw JACQUES en mevrouw VRANCKEN stemmen mondeling. Ze 

stemmen beide ja. 
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Goedgekeurd met 30 stemmen ja, bij 2 stemmen nee. 

 

Stemming nr. 20. 

(inlassen 43) 

 

 

Nr. 3/2 van de agenda 

 

APB Toerisme Provincie Antwerpen. Jaarrapport 2019 en jaarrekening 

2019. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 44) 

Mevrouw JACQUES en mevrouw VRANCKEN stemmen mondeling. Ze 

stemmen beide ja. 

 

 

Goedgekeurd met 32 stemmen ja, bij 2 onthoudingen. 

 

Stemming nr. 21. 

(inlassen 45) 

 

 

Nr. 3/3 van de agenda 

 

APB Toerisme Provincie Antwerpen. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 

(boekjaar 2020). Financieel evenwicht met de toelichting bij de 

aanpassing van de kredieten. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 46) 

Mevrouw JACQUES en mevrouw VRANCKEN stemmen mondeling. Ze 

stemmen beide ja. 

 

 

Goedgekeurd met 31 stemmen ja, bij 2 stemmen nee. 

 

Stemming nr. 22. 

(inlassen 47) 

 

 

Nr. 3/4 van de agenda 

 

APB Zilvermeer. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020). 

Financieel evenwicht met de toelichting bij de aanpassing van de 

kredieten. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 48) 

Mevrouw JACQUES en mevrouw VRANCKEN stemmen mondeling. Ze 

stemmen beide ja. 

 

 

Goedgekeurd met 32 stemmen ja, bij 2 stemmen nee. 
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Stemming nr. 23. 

(inlassen 49) 

 

 

Nr. 3/5 van de agenda 

 

EVAP Arboretum Kalmthout vzw. Jaarrapport en jaarrekening 2019. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 50) 

Mevrouw JACQUES en mevrouw VRANCKEN stemmen mondeling. Ze 

stemmen beide ja. 

 

 

Goedgekeurd met 32 stemmen ja, bij 2 onthoudingen. 

 

Stemming nr. 24. 

(inlassen 51) 

 

 

Nr. 3/6 van de agenda 

 

EVAP Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker vzw. Jaarrapport 

2019 en jaarrekening 2019. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 52) 

Mevrouw JACQUES en mevrouw VRANCKEN stemmen mondeling. Ze 

stemmen beide ja. 

 

 

Goedgekeurd met 32 stemmen ja, bij 2 onthoudingen. 

 

Stemming nr. 25. 

(inlassen 53) 

 

 

Nr. 3/7 van de agenda 

 

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

het provinciedecreet. Ontwerp-sanering Hanswijkbeek 2.04 Mechelen. 

Verrekening 3. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 54) 

Mevrouw JACQUES en mevrouw VRANCKEN stemmen mondeling. Ze 

stemmen beide ja. 

 

 

Goedgekeurd met 34 stemmen ja. 

 

Stemming nr. 26. 

(inlassen 55) 
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Nr. 3/8 van de agenda 

 

Budget 2020. Machtigingskrediet 0390/64902000. Toegestane subsidies. 

Subsidies voor Leefmilieuprojecten. Aanwending krediet. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 56) 

Mevrouw JACQUES en mevrouw VRANCKEN stemmen mondeling. Ze 

stemmen beide ja. 

 

 

Goedgekeurd met 32 stemmen ja, bij 2 onthoudingen. 

 

Stemming nr. 27. 

(inlassen 57) 

 

 

Nr. 3/9 van de agenda 

 

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

Financieel evenwicht met de toelichting bij de aanpassing van de 

kredieten. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 58) 

Mevrouw JACQUES en mevrouw VRANCKEN stemmen mondeling. Ze 

stemmen beide ja. 

 

 

Goedgekeurd met 32 stemmen ja, bij 2 stemmen nee. 

 

Stemming nr. 28. 

(inlassen 59) 

 

 

Nr. 3/10 van de agenda 

 

APB Campus Vesta. Jaarrapport 2019 en jaarrekening 2019. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 60) 

Mevrouw JACQUES en mevrouw VRANCKEN stemmen mondeling. Ze 

stemmen beide ja. 

 

 

Goedgekeurd met 32 stemmen ja, bij 2 onthoudingen. 

 

Stemming nr. 29. 

(inlassen 61) 

 

 
Nr. 3/11 van de agenda 
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APB Campus Vesta. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 

2020). Financieel evenwicht met de toelichting bij de aanpassing van de 

kredieten. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 62) 

Mevrouw JACQUES en mevrouw VRANCKEN stemmen mondeling. Ze 

stemmen beide ja. 

 

 

Goedgekeurd met 32 stemmen ja, bij 2 onthoudingen. 

 

Stemming nr. 30. 

(inlassen 63) 

 

 

Nr. 3/12 van de agenda 

 

Personeel. Instemming met de beheersovereenkomst tussen het 

provinciebestuur en het OFP-S. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 64) 

Mevrouw JACQUES en mevrouw VRANCKEN stemmen mondeling. Ze 

stemmen beide ja. 

 

 

Goedgekeurd met 29 stemmen ja, bij 5 onthoudingen. 

 

Stemming nr. 31. 

(inlassen 65) 

 

 

Nr. 3/13 van de agenda 

 

Voorstel betreffende provinciaal groendomein Rivierenhof verbinden door 

fiets- en voetgangersbrug met Sportpark Groot Schijn, ingediend door Jan 

Claessen (Vlaams Belang). 

Voorstel 

(inlassen 66) 

De VOORZITTER meldt dat wegens de afwezigheid van de heer Claessen 

dit voorstel verdaagd wordt naar de provincieraad van september. 

 

 

Nr. 3/14 van de agenda 

 

Voorstel betreffende een MER en inspraakprocedure bij de mogelijke 

verlenging van de kerncentrale in Borssele na 2033, ingediend door Inga 

Verhaert (sp.a). 

Voorstel 

(inlassen 67) 

Mevrouw VERHAERT heeft een voorstel ingediend met betrekking tot een 

Nederlandse kerncentrale die nog in bedrijf is. De kerncentrale van 
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Borssele is al bijna 50 jaar oud en economisch afgeschreven. Er werd al 

herhaaldelijk gesproken over de sluiting van deze kerncentrale, maar de 

centrale kreeg een vergunning tot 2033. In de Nederlands provinciale en 

landelijke politiek wordt nu gesproken over een levensduurverlenging na 

2033. 

 

Tijdens de discussie over de verlenging van Doel bracht dit ook in 

Nederland commotie teweeg. De kerncentrale van Borssele is niet ver 

gelegen van de grens met België. Daarom is het nodig dat België ook 

inspraak krijgt en een milieu-effectenrapport vraagt. Mevrouw Verhaert 

stel voor om een schrijven te richten aan de provincie Zeeland en de 

Nederlands regering om te eisen dat een milieu-effectenrapport wordt 

opgesteld en een openbaar onderzoek georganiseerd met inspraak voor 

de Belgische bevolking. 

 

Nederland en Duitsland hebben ook inspraak gevraagd in de discussie 

rond de Belgische kerncentrales en het Belgische Grondwettelijk Hof heeft 

geoordeeld dat een MER opgesteld moet worden en dat er inspraak 

georganiseerd moet worden over de grenzen heen. Mevrouw Verhaert 

stelt voor hetzelfde te vragen aan Nederland. Dit draagt bij aan het 

onderhouden van de goede relaties met de buurlanden. 

 

 

De heer LEMMENS zegt dat in Nederland vergunningen voor kerncentrales 

verleend worden door de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en 

Stralingsbescherming (ANVS). Het ANVS zegt dat er geen concreet 

initiatief speelt in Nederland om de kerncentrale van Borssele te 

verlengen na 2033. Voor een verlening moet de Kernenergiewet 

aangepast worden en voor dergelijke aanpassing zal Nederland zich aan 

alle informatievoorziening en publieksparticipatie houden. 

 

Mocht een vergunningswijziging aan de orde zijn, zal aan een MER 

verplichting voldaan worden op gronden van het Espoo-verdrag en de EU 

MER-richtlijn. In België is het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle 

(FANC) bevoegd met de provincies als adviesinstanties. Bij het FANC werd 

gevraagd naar de grensuitwisseling mocht er een vergunningsaanvraag 

ingediend worden voor de kerncentrale van Borssele. Indien er een 

vergunningsprocedure zou lopen, zal een grensoverschrijdende 

consultatie/ notificatie plaatsvinden indien er potentieel 

grensoverschrijdende milieu-effecten zijn. 

 

Gelet op de informatie die bezorgd werd, lijkt de heer Lemmens de 

grensuitwisseling duidelijk afgesproken door middel van het Espoo 

verdrag, met een advies van lokale en regionale overheden, inclusief de 

provincie. 

 

 

Mevrouw VERHAERT zegt dat het Espoo-verdrag er ook al was ten tijde 

dat er gesproken werd over de verlenging van Doel en toen gaf Nederland 

dezelfde argumenten. Het lijkt nodig om nu al een politiek signaal te 

geven. Hetzelfde gebeurde aan onze kant van de grens. 

 

 

De heer LEMMENS meent dat er een aanleiding moet zijn voor dergelijk 

politiek signaal en er is nu geen concreet initiatief. 
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Mevrouw VERHAERT zegt dat er in de 2e Kamer al een gesprek gevoerd 

werd over de verlening van de kerncentrale van Borssele, net als in de 

provinciale Staten van Zeeland. 

 

 

De heer LEMMENS zegt dat hij informatie heeft opgevraagd en een 

antwoord heeft gekregen. Tijdens een gesprek met de collega’s van de 

deputatie in Zeeland zal hij dit wel in het gesprek brengen. 

 

 

Mevrouw VERHAERT vindt het jammer en wenst toch een stemming van 

het voorstel. 

 

 

De heer LEMMENS zegt dat hij zal handelen van zodra een feit zich 

voordoet. 

 

 

De VOORZITTER legt het voorstel ter stemming voor. 

 

 

Mevrouw JACQUES en mevrouw VRANCKEN stemmen mondeling. Ze 

stemmen beide nee. 

 

 

De stemming is als volgt: 10 stemmen ja, bij 24 stemmen nee. 

 

Het voorstel is derhalve niet aanvaard. 

 

Stemming nr. 32. 

(inlassen 68) 

 

 

Nr. 3/15 van de agenda 

 

Voorstel betreffende opstarten van een gedetailleerde geluidstudie en 

onderzoek mitigerende maatregelen voor de geluidsoverlast in het 

Rivierenhof, ingediend door Fauzaya Talhaoui (sp.a), Ann Bakelants (open 

vld) en Ilse Van Dienderen (Groen). 

Voorstel 

(inlassen 69) 

Mevrouw VAN DIENDEREN zegt dat het voorstel dat ze indiende met 

mevrouw Talhaoui en mevrouw Bakelants een voortvloeisel is van de 

interpellatie over de geluidsoverlast van de E313 in het Rivierenhof tijdens 

de vorige provincieraad. Een gedetailleerde geluidstudie zou een klacht 

over de geluidsoverlast kracht bijzetten. De geluidspanelen die nu 

geplaatst worden zouden maar een beperkt effect hebben, daarom blijft 

het nuttig om de huidige geluidsoverlast te documenteren. Het voorstel 

ligt er dan ook in om een opdracht voor een geluidstudie in de markt te 

plaatsen om de geluidsoverlast van de E313 in en rondom het park 

gedetailleerd in kaart te brengen en om maatregelen uit te werken die de 

geluidsoverlast kunnen temperen. 

 

 

Mevrouw BAKELANTS vult aan dat de bewoners geluidsschermen vragen. 
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Aan de stad Antwerpen en de UA kan expertise gevraagd worden, 

eventueel ook om emissiemetingen te doen. 

 

 

Mevrouw TALHAOUI vindt dit een belangrijk dossier, ook voor de 

concerten in het Openluchttheater is het niet zo gezellig met de 

geluidsoverlast. 

 

 

Mevrouw COLSON deelt de bezorgdheden van de indieners, er is 

inderdaad een probleem. Toch is ze er niet van overtuigd dat dit een 

oplossing zou bieden. 

 

 

De heer VALKENIERS vindt het een pracht van een voorstel. Hij vindt het 

spijtig dat niet de hele oppositie betrokken is bij dit voorstel. Het is een 

gemiste kans voor meer persaandacht. Hij zal het met zijn fractie alleszins 

goedkeuren. 

 

 

De heer SOHIER zal dit ook goedkeuren, hij deelt de bezorgdheden van de 

burgers. 

 

 

De heer DE HAES heeft op de vorige provincieraad al aangegeven dat hij 

zich bewust is van de problematiek. Die is aangekaart bij de intendant 

voor het toekomstverbond en de heer De Haes zal de problematiek blijven 

aankaarten en opvolgen. 

 

Er zijn in het verleden inderdaad geen geluidsmetingen gedaan. Er is wel 

een vraag voor geweest in 2012, maar daar is verder geen gevolg aan 

gegeven. De toenmalige beleidmakers hebben geen studie gelanceerd om 

te vermijden dat na de studie ook voor het uitvoeren van de maatregelen 

in de richting van het provinciebestuur gekeken zou worden. 

 

Het PIH participeert sinds maart wel in een geluidsonderzoek inzake het 

effect van de coronamaatregelen op de geluidskwaliteit. Eén van de drie 

meetpunten in de provincie ligt ten oosten van het Rivierenhof. Dit is geen 

volwaardige geluidstudie, maar het is wel interessant als nulmeting. 

 

Het voorstel kan ook in het Vlaams parlement of in de Antwerpse 

gemeenteraad gebracht worden, want de minister en schepen hebben 

elkaar gevonden om ten zuiden van de E313 wel te investeren in 

geluidsschermen. Deze schermen zouden bovendien een 

geluidsabsorberende werking hebben, waardoor er ook een effect kan zijn 

voor het Rivierenhof. De resultaten daarvan moeten we nog afwachten. 

 

De heer De Haes gaat verder op het geluidsreducerend effect van een 

geluidsscherm dat niet overschat moet worden. Vanaf 100 meter is een 

geluidsscherm kosten-baten niet meer interessant omdat het nog amper 

effect heeft. Voor de woonwijk ten noorden van de E313 zou het dus geen 

oplossing zijn. Er is ook geïnvesteerd in geluidsreducerend asfalt. Dit geeft 

een daling van 2 decibel ten opzichte van gewone asfalt. 

 

Ook extra beplanting als geluidsreductie is onderzocht. Voor een 

geluidsreductie van 3 tot 5 decibel is een dicht bos van minstens 100 

meter nodig. Het Rivierenhof zou dus omgevormd moeten worden tot een 
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ondoorwaadbaar bos. Ook een snelheidsbeperking op de E313 zelf zou 

maar een beperkt effect hebben. 

 

De plannen voor het Haventracé moeten zeker ook vermeld worden. Het 

doorgaand en havengerelateerd verkeer moet op termijn zo veel mogelijk 

via een noordelijk alternatief rond de stad leiden. Een groot deel van het 

verkeer zal rond de stad geleid worden via de A102 tussen Wommelgem 

en Ekeren. De spreiding van het verkeer zal zorgen voor een spreiding 

van het geluid. Daarnaast is er het standpunt van het Deurnese 

districtsbestuur die pleiten voor een ondertunneling van de E313 ter 

hoogte van het Rivierenhof. Er beweegt dus heel wat, concludeert de heer 

De Haes, waardoor hij het niet zinvol vindt om een geluidstudie op te 

starten. 

 

 

Mevrouw VAN DIENDEREN legt uit waarom de drie indieners elkaar 

vonden: omdat ze wonen in de stad en geëngageerd zijn, dat is de 

connectie. 

 

Ze wordt niet vrolijk van de opsomming die de heer De Haes geeft. 

Enerzijds is er amper geluidsvermindering te boeken, anderzijds is het 

wachten op een structurele oplossing van de A102 waarvan het onzeker is 

of voor die ingreep nog geld over gaat zijn. Er zijn geen duidelijke 

engagementen in die richting, laat staan in de richting van de 

ondertunneling van de E313. 

 

Ze meent dat het toch nuttig is om een geluidstudie te laten uitvoeren om 

de overlast te documenteren. Het is spijtig dat het niet gesteund wordt. 

 

 

Mevrouw TALHAOUI vindt het ook spijtig dat dit niet gesteund kan 

worden. Ze vindt het bovendien kleinzielig dat de heer De Haes zich 

verschuild achter de schepen en de minister terwijl de activiteiten in het 

park wel degelijk de reputatie van de provincie Antwerpen uitmaken. 

 

 

De heer DE HAES zegt dat maatregelen op korte termijn helaas weinig 

soelaas bieden. Opdracht geven voor een studie die uiteindelijk in de kast 

belandt, is jammer. Het probleem is de E313 en de provincie heeft geen 

vat op de oorzaak. Het is de Vlaamse overheid of de stad Antwerpen die 

het initiatief moeten nemen. 

 

 

Mevrouw BAKELANTS vraagt of er dan toch niet een brief met de 

bezorgdheden gestuurd kan worden. 

 

 

De heer DE HAES zegt dat er al lang een brief vertrokken is met de 

verzuchtingen naar de intendant. 

 

 

De VOORZITTER legt het voorstel ter stemming voor. 

 

 

Mevrouw JACQUES en mevrouw VRANCKEN stemmen mondeling. Ze 

stemmen beide nee. 
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De stemming is als volgt: 14 stemmen ja, bij 20 stemmen nee. 

 

Het voorstel is derhalve niet aanvaard. 

 

Stemming nr. 33. 

(inlassen 70) 

 

 
4. Economie, Landbouw en Interne ondersteuning 

 

 

Nr. 4/1 van de agenda 

 

APB Havencentrum. Jaarrapport 2019 en jaarrekening 2019. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 71) 

Mevrouw JACQUES en mevrouw VRANCKEN stemmen mondeling. Ze 

stemmen ja.  

 

 

Goedgekeurd met 32 stemmen ja, bij 2 onthoudingen.  

 

Stemming nr. 34. 

(inlassen 72) 

 

 

Nr. 4/2 van de agenda 

 

APB Havencentrum. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 

2020). Financieel evenwicht met de toelichting bij de aanpassing van de 

kredieten. Goedkeuring. 

Verslag van het directiecomité 

(inlassen 73) 

Mevrouw BAKELANTS verwijst naar de toelichting op de raad van bestuur 

van het Havencentrum waarbij het nieuw business model werd uitgelegd 

door Deloitte. Aangezien ze zelf matig enthousiast was over deze 

toelichting en de komende studies door dit bureau, vraagt ze naar de 

kostprijs van deze studies. 

 

 

De heer CALUWÉ zal haar deze kostprijs bezorgen. 

 

 

Mevrouw JACQUES en mevrouw VRANCKEN stemmen mondeling. Ze 

stemmen ja.  

 

 

Goedgekeurd met 32 stemmen ja, bij 2 stemmen nee. 

 

Stemming nr. 35. 

(inlassen 74) 
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Nr. 4/3 van de agenda 

 

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

Financieel evenwicht met de toelichting bij de aanpassing van de 

kredieten. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 75) 

Mevrouw JACQUES en mevrouw VRANCKEN stemmen mondeling. Ze 

stemmen ja.  

 

 

Goedgekeurd met 26 stemmen ja, bij 2 stemmen nee en 5 

onthoudingen. 

 

Stemming nr. 36. 

(inlassen 76) 

 

 

Nr. 4/4 van de agenda 

 

EVAP Proefbedrijf Pluimveehouderij vzw. Jaarrapport 2019 en 

jaarrekening 2019. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 77) 

Mevrouw JACQUES en mevrouw VRANCKEN stemmen mondeling. Ze 

stemmen ja. 

 

 

Goedgekeurd met 26 stemmen ja, bij 7 onthoudingen. 

 

Stemming nr. 37. 

(inlassen 78) 

 

 

Nr. 4/5 van de agenda 

 

Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij. Goedkeuring 

beheersovereenkomst. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 79) 

Mevrouw JACQUES en mevrouw VRANCKEN stemmen mondeling. Ze 

stemmen ja.  

 

 

Goedgekeurd met 33 stemmen ja. 

 

Stemming nr. 38. 

(inlassen 80) 

 

 
Nr. 4/6 van de agenda 
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Budget 2020. Exploitatiebudget. Beleidsdomeinen Economie, Streekbeleid 

en Europa. ARK-code - 64902000 niet-nominatieve subsidie 'Subsidiëring 

economie, innovatie en internationale samenwerking (V)'. Verdeling van 

krediet. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 81) 

Mevrouw JACQUES en mevrouw VRANCKEN stemmen mondeling. Ze 

stemmen ja. 

 

 

Goedgekeurd met 30 stemmen ja, bij 4 onthoudingen. 

 

Stemming nr. 39. 

(inlassen 82) 

 

 

Nr. 4/7 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 83) 

Mevrouw JACQUES en mevrouw VRANCKEN stemmen mondeling. Ze 

stemmen ja.  

 

 

Goedgekeurd met 26 stemmen ja, bij 8 onthoudingen. 

 

Stemming nr. 40. 

(inlassen 84) 

 

 

Nr. 4/8 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 85) 

De heer CALUWÉ licht de voornaamste aanpassingen aan het 

meerjarenplan toe. Daarenboven vermeldt hij dat een aanzienlijk aandeel 

van het budgettair overschot zal worden aangehouden als buffer voor de 

coronacrisis. 

 

 

De heer SCHOOFS herhaalt zijn vraag om in september of oktober de 

stand van zaken toe te lichten over de budgettaire impact van de 

coronacrisis en de genomen maatregelen, zowel negatief als positief. 

Mocht deze impact alsnog positief zijn, vraagt de heer Schoofs eveneens 

een overzicht van de mogelijke maatregelen die de provincie Antwerpen 

kan nemen om de lokale economie aan te zwengelen. 
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De heer CALUWÉ antwoordt dat in september een opsomming kan volgen 

wat betreft de effecten en gevolgen van de voorbije maanden op onze 

organisatie met een voorbehoud voor de gegevens met betrekking tot de 

provinciebelasting op de bedrijven aangezien de betaaltermijn pas vervalt 

in oktober. 

 

 

Mevrouw JACQUES en mevrouw VRANCKEN stemmen mondeling. Ze 

stemmen ja.  

 

Goedgekeurd met 24 stemmen ja, bij 8 stemmen nee en 2 

onthoudingen. 

 

Stemming nr. 41. 

(inlassen 86) 

 

 

Nr. 4/9 van de agenda 

 

Jaarrekening 2019. Vaststelling. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 87) 

Mevrouw JACQUES en mevrouw VRANCKEN stemmen mondeling. Ze 

stemmen ja. 

 

 

Goedgekeurd met 22 stemmen ja, bij 11 onthoudingen. 

 

Stemming nr. 42. 

(inlassen 88) 

 

 

Nr. 4/10 van de agenda 

 

Provinciale overheidsopdrachten. Antwerpen/Deurne. aVant, campus 

Rivierenhof. Renovatie en uitbreiding. Bouwwerken. 

Vaststellingsovereenkomst. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 89) 

Mevrouw JACQUES en mevrouw VRANCKEN stemmen mondeling. Ze 

stemmen ja. 

 

 

Goedgekeurd met 34 stemmen ja. 

 

Stemming nr. 43. 

(inlassen 90) 

 

 

Nr. 4/11 van de agenda 

 

Provinciale overheidsopdrachten. Mechelen. Aartsbisschoppelijk paleis. 
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Globale renovatie en restauratie. Fase 5b: heraanleg van de tuin. 

Ontwerp. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 91) 

Mevrouw JACQUES en mevrouw VRANCKEN stemmen mondeling. Ze 

stemmen ja. 

 

 

Goedgekeurd met 34 stemmen ja. 

 

Stemming nr. 44. 

(inlassen 92) 

 

 

Nr. 4/12 van de agenda 

 

Vastgoed. Boom. Provinciaal recreatiecentrum De Schorre. Uitbreiding 

erfpacht AGB Boom Plus voor acrogym- en petanque-infrastructuur. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 93) 

Mevrouw VERHAERT vraagt toelichting met betrekking tot de clausule 

aangaande de occasionele afwijking. 

 

 

De heer CALUWÉ antwoordt dat in een gebouw dat bestemd is voor 

petanque eveneens andere activiteiten kunnen georganiseerd worden. 

 

 

Mevrouw VERHAERT vindt het een vreemde formulering aangezien dit 

haar inziens dan gewone gebruiksregels betreffen. 

 

 

De heer SCHOOFS sluit zich aan bij de bedenking van mevrouw Verhaert 

en zijn vraag die hij hierover stelde tijdens de voorbereidende 

raadscommissie. Daarnaast doet dit bij hem een belletje rinkelen rond de 

hockey-problematiek en vraagt of dit een impact heeft hierop, aangezien 

deze infrastructuur grenst aan de hockey-infrastructuur. 

 

 

De heer CALUWÉ verwijst naar de vraag van de heer Schoofs tijdens de 

raadscommissie die eerder betrekking had op de corona-effecten voor de 

betrokken hockeyclub. De gedeputeerde stelt dat dit verduidelijkt zal 

worden in september. 

 

 

De heer DE HAES vult aan dat deze erfpacht betrekking heeft op een stuk 

naast de hal die al in erfpacht is gegeven aan Boom. De gedeputeerde 

verduidelijkt met een voorbeeld de clausule betreffende een occasionele 

afwijking. 

 

 

Mevrouw VERHAERT repliceert dat ze de bedoeling begrijpt, maar de 

formulering zou aanpassen. 
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Mevrouw JACQUES en mevrouw VRANCKEN stemmen mondeling. Ze 

stemmen ja.  

 

Goedgekeurd met 33 stemmen ja.  

 

Stemming nr. 45. 

(inlassen 94) 

 

 

Nr. 4/13 van de agenda 

 

Wijziging gebruiksreglement en schrapping retributiereglement voor de 

organisatie van congressen en andere evenementen in het Provinciehuis.  

Goedkeuring.  

 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 95) 

Mevrouw JACQUES en mevrouw VRANCKEN stemmen mondeling. Ze 

stemmen ja. 

 

 

Goedgekeurd met 33 stemmen ja.  

 

Stemming nr. 46. 

(inlassen 96) 

 

 
5. Moties 

 

 
6. Interpellaties 

 

 

Nr. 6/1 van de agenda 

 

Interpellatie in verband met festival Tomorrowland 2021, ingediend door 

Louis Schoofs (Groen). 

Interpellatie 

(inlassen 97) 

De heer SCHOOFS interpelleert over Tomorrowland 2021 en de 

persartikels die verschenen over een mogelijk derde festivalweekend in 

2021. Hij stelt hierbij de volgende vragen: 

- Heeft de provincie Antwerpen een vraag gekregen van de organisatie 

voor drie weekends? 

- Is hierover contact geweest?  

- Is dit ‘fake news’ of waar rook is, is vuur en vanwaar komt dan de 

rook?  

- Welke criteria heeft de deputatie in het verleden laten doorwegen om 

het festival van 1 naar 2 weekends te vergunnen? Welke componenten 

werden in de overweging meegenomen (financieel, reputatie, 

inwonersbetrokkenheid, …)? 
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- Worden er deze zomer initiatieven genomen op het domein De Schorre 

in functie van het versterken van lokaal toerisme en aldus de lokale 

economie?   

 

 

De heer DE HAES antwoordt dat de provincie geen vraag heeft gekregen 

van We Are One World voor het organiseren van een derde weekend 

Tomorrowland in 2021, maar uiteraard is er contact geweest met de 

organisatie tijdens de coronacrisis. In eerste instantie gingen deze 

contacten over de voorwaarden waarbinnen de editie 2020 toch nog kon 

plaatsvinden. In een latere fase is er gepraat over de editie 2021. Daar 

zijn enkele scenario’s besproken, maar werd nog geen knoop doorgehakt. 

Immers, steevast komt dezelfde vraag terug ter tafel: is de organisatie 

van een festival van die omgang mogelijk zonder vaccin? 

 

Als antwoord op de vraag welke overwegingen bepalend zijn geweest om 

2 festivalweekends toe te laten, geeft de heer De Haes enkele 

voorbeelden. Naast het voldoen aan alle wettelijke voorschriften en het in 

het bezit zijn van alle benodigde vergunningen, werd bijvoorbeeld 

rekening gehouden met de tevredenheid over de toenmalige 

samenwerking. Daarnaast raamt We Are One World haar totale 

economische impact voor de regio op 228 miljoen EUR. Dit cijfer stipt aan 

dat de organisatie op sociaal, maatschappelijk, toeristisch en economisch 

vlak een ontzettend grote return heeft, wat een belangrijke tweede 

overweging was. Een laatste overweging is het lokaal draagvlak. De 

organisatie investeert niet enkel in De Schorre maar ook in de relaties 

met de lokale besturen en tal van verenigingen. Om een positief 

draagvlak bij de bewoners te creëren werd in 2016 een charter opgesteld 

tussen de gemeenten en De Schorre. Hierbinnen werden een aantal 

maatregelen genomen om de draagkracht van het domein en de buurt te 

verbeteren: het aantal evenementdagen op het domein werd beperkt tot 

17 dagen; mobiliteitsmaatregelen en ingrepen om de buurt te ontlasten 

werden genomen en de communicatie en samenwerking met de buurt 

wordt georganiseerd via buurtvergaderingen. 

 

Door de corona pandemie kreeg De Schorre plots veel ruimte in de 

kalender. Het recreatiedomein neemt de unieke kans om een mooi en 

veilig zomeraanbod te voorzien voor alle lagen van de bevolking onder de 

noemer ‘Hartje Zomer’. Hartje Zomer is een aanbod voor verschillende 

doelgroepen met de grootste focus op gezinnen met kinderen. Zo zullen 

er verspreid over de zomer activiteiten worden aangeboden. Voor de 

uitwerking van Hartje Zomer wordt er samengewerkt met verschillende 

partners, zoals de gezinsbond. Ook de vaste domeinpartners zullen deze 

zomer hun bestaand aanbod kunnen openstellen voor het publiek. Hierbij 

zijn met alle partners de nodige afspraken gemaakt met betrekking tot de 

inhoud en bijhorende coronamaatregelen. Dit regulier aanbod wordt 

eveneens meegenomen binnen de communicatie en promotie van Hartje 

Zomer.  

 

 

De heer SCHOOFS bedankt de gedeputeerde voor zijn antwoorden. Het 

was niet zijn bedoeling om het business model van Tomorrowland te 

ondermijnen. Hij vindt wel dat een bevolking duidelijkheid mag krijgen 

waar de grens ligt. Want zowel voor Tomorrowland als voor de kleinere 

initiatieven ligt er een uitdaging om op korte termijn hun business model 

om te schakelen. In die zin hoopt de spreker dat de provincie met haar 

infrastructuur die lokale business modellen voor die lokale kunsteconomie 
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zal ondersteunen. 

 

 

Nr. 6/2 van de agenda 

 

Interpellatie in verband met een socio-economisch herstelplan voor de 

provincie Antwerpen, ingediend door Diederik Vandendriessche (Groen). 

Interpellatie 

(inlassen 98) 

De heer VANDENDRIESSCHE interpelleert in verband met een socio-

economisch herstelplan voor de provincie Antwerpen en verwijst hierbij 

naar initiatieven van de provincie en de provinciale 

ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen.  

 

De heer Vandendriessche vraagt om werk te maken van een grondige 

analyse waar de belangrijkste problemen van onze bedrijven zich situeren 

en kijkt hiervoor naar het uitgebreid netwerk van socio-economische 

partners van de Antwerpse provinciale ontwikkelingsmaatschappij en de 

dienst Economie. Vervolgens moet het volgens spreker mogelijk zijn om 

een kordaat coronaherstelplan voor de KMO’s in de provincie Antwerpen 

te presenteren. Daarenboven stelt hij dat een crisisperiode ook kansen 

biedt om onze economie op een nieuw spoor te zetten, bijvoorbeeld op 

het spoor van een meer circulaire en minder vervuilende economie. De 

Zomer van de Korte Keten is volgens de spreker al een eerste stap in de 

goede richting.  

 

De heer Vandendriessche stelt volgende vragen aan de deputatie: 

- Welke initiatieven zitten er in de pijplijn als onderdeel van een 

gecoördineerde socio-economische aanpak? 

- Heeft de deputatie inmiddels een plan van aanpak opgemaakt voor een 

economisch relanceplan? 

 

 

De heer CALUWÉ dankt de heer Vandendriessche voor zijn vraag. 

 

De financiële gevolgen van deze pandemie bestaan voor de provincie uit 2 

dimensies, met name die van de eigen organisatie en die van het 

provinciaal weefsel van burgers, verenigingen en bedrijven. De gevolgen 

voor de eigen organisatie zijn nog niet geheel duidelijk, maar in ieder 

geval hebben we onze buffer hiervoor verhoogd om de meeruitgaven en 

de verminderde inkomsten te dekken. Op dit moment betreft dit slechts 

een inschatting en wordt geen rekening gehouden met de eventuele 

minderinkomsten van de belastingen, in het bijzonder de 

provinciebelasting op de bedrijven. 

 

Bij opname van deze buffer hebben we slechts een beperkt kasoverschot 

in 2025 en moeten we hoe dan ook voorzichtig en waakzaam blijven. Dit 

probleem kennen andere provincies minder of niet. Voor onze provincie 

was namelijk de hervorming van de bevoegdheden en de 

belastinginkomsten uit de onroerende voorheffing een licht nadelige 

operatie. Voor andere provincies was dit in eerste instantie nadeliger, 

maar zij werden hiervoor gecompenseerd. Doch betekent het niet omdat 

je krapper bij kas zit, er geen verstandig en doeltreffend beleid kan 

gevoerd worden. Dat doen we ook en veel gebeurt daarbij in goede 

samenwerking met de andere provincies.  
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De gedeputeerde overloopt eerst wat de provincie Antwerpen reeds heeft 

ondernomen sinds de start van de lockdown. 

- Het Gouverneur Kinsbergencentrum heeft zichzelf bij de aanvang van 

de COVID-19-pandemie, in enkele dagen tijd, omgebouwd tot een 

triagepunt voor coronapatiënten, in samenwerking met de universiteit 

Antwerpen. 

 

- Vanuit het beleidsdomein inclusieve economie lanceren we een nieuwe 

subsidieoproep om de tewerkstelling van personen met een afstand tot 

de arbeidsmarkt te versterken, maar ook om de economische 

weerbaarheid van de Antwerpse sociale economiebedrijven aan te 

zwengelen. We voorzien daarom niet enkel in projectsubsidies die 

ondersteuning geven aan de creatie van bijkomende tewerkstelling, 

maar zetten ook in op het opzetten van een breed 

ondersteuningsnetwerk voor de meest kwetsbaren die in de sociale 

economie aan de slag zijn en in deze tijden het grootste slachtoffer van 

de crisis dreigen te worden. 

 

Sociale economiebedrijven die het extra moeilijk hebben om hun 

misgelopen inkomsten bij te benen of productie terug aan te 

zwengelen willen we daarbij ook financieel steunen. In dat kader 

kunnen ze bij ons participatiefonds Trividend Provincie Antwerpen een 

renteloze lening krijgen en bieden we hen een gratis quick scan aan 

waarbij hun financiële situatie wordt geanalyseerd.  

 

- Als provinciebestuur willen we dicht bij het werkveld staan en gaan we 

via webinars in gesprek met de sociale economiebedrijven, lokale 

besturen, reguliere bedrijven, zorgorganisaties, … om te luisteren 

welke specifieke uitdagingen zij in deze crisis hebben ondervonden en 

hoe we hen kunnen ondersteunen. In dat kader zijn we al in gesprek 

met de Antwerpse maatwerkbedrijven om te bekijken hoe we door 

sterkere samenwerking en clustervorming onze maatwerkbedrijven 

kunnen versterken. 

 

- Het team Detailhandel lanceerde de website 

www.ikkooplokaalindeprovincieantwerpen.be, een samenwerking 

tussen de Vlaamse provincies en in afstemming met VLAIO. We beogen 

hiermee iedereen te overtuigen om lokaal te kopen, de lokale 

handelaars een hart onder de riem te steken en de steden en 

gemeenten te ondersteunen. 

 

- De POM Antwerpen heeft een korting van 50% toegekend voor de huur 

van de maanden april en juni aan die bedrijven die gehuisvest zijn in 

onze incubator Darwin op het Wetenschapspark te Niel.  

 

- Voor de getroffen creatieve sector organiseerden POM Antwerpen en 

Antwerp. Powered by Creatives een crisis sprint. Dit was een workshop 

om de noden en huidige problemen van de creatieve sector te 

achterhalen en meteen ook te kijken naar opportuniteiten om ook in 

deze tijden werk te genereren. 

 

De innovatietrajecten werden virtueel aangeboden. Zo werden 

creatieve bedrijven gestimuleerd om zich net nu te focussen op hun 

strategische bedrijfsvoering en toekomstige weerbaarheid. Daarnaast 

creëert dit ook meteen werkgelegenheid voor de creatieve sector. 

 

http://www.ikkooplokaalindeprovincieantwerpen.be/


 

 

31 

- De opleiding Sprekersacademie kon niet doorgaan. Wel heeft de POM 

Antwerpen 12 creatieve ondernemers de mogelijkheid geboden om een 

virtuele opleiding te volgen met weerbaarheid op de agenda. 

 

- Vanuit het beleidsdomein Landbouw wordt extra ingezet op de 

rechtstreekse verkoop aan de consument, de korte keten. Hiertoe werd 

bijkomende aandacht gegenereerd voor de website 

www.lekkersmetstreken.be en werd de geplande actie ‘week van de 

korte keten’ omgevormd naar de ‘zomer van de korte keten’. Korte 

keten-producenten kunnen acties registreren op de website 

www.zomervandekorteketen.be en krijgen van de provincie Antwerpen 

een doe-het-zelfpakket om hun onderneming coronaveilig te maken. 

 

- Toerisme Provincie Antwerpen heeft ter voorbereiding van de 

heropstart van de toeristische activiteiten een 10-stappenplan 

opgesteld. Een kleine greep hieruit: de strategische acties Kempen en 

Scheldeland; de opstart van Vlaanderen Vakantieland 2.0; ontwikkeling 

meerdaagse fiets- en wandelarrangementen samen logiesuitbaters en 

andere ondernemers; belevingsvol grenstoerisme; nieuwe Vlaamse 

icoonroutes; …. 

 

Wat betreft de vraag of we ons kunnen laten inspireren door het 

voorbeeld van POM West-Vlaanderen wenst de gedeputeerde Caluwé eerst 

iets te verduidelijken.  

 

In het kader van het kerntakendebat zijn bedrijfsondersteunende diensten 

gecentraliseerd in de gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij die is 

overgegaan in VLAIO. De vijf Vlaamse provincies zijn ingegaan op de 

decretale mogelijkheid om een ontwikkelingsmaatschappij op te richten. 

De missie van de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen is ‘het 

uitvoeren van projecten ter versterking van de infrastructuur ter vestiging 

van het bedrijfsleven’, nadien vertaald naar ‘het creëren van ruimte voor 

bedrijven’. Individuele bedrijfsondersteuning was niet toegelaten en is een 

Vlaamse taak. 

 

In Limburg en West-Vlaanderen wordt het ontwikkelen van 

bedrijventerreinen uitgevoerd door andere spelers. Beide provincies 

hebben hun economische werking toegevoegd aan hun POM. In 

Antwerpen, Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen is de economische 

werking bij de dienst Economie gebleven. In Antwerpen werken de dienst 

Economie en POM goed samen en is POM Antwerpen mede-uitvoerder van 

het door de provinciale dienst ontwikkelde speerpunten werking. De 

provincie zet vooral in op detailhandel, zorgeconomie en –innovatie, 

duurzame bouw, de cluster ‘haven, logistiek en industrie’, glastuinbouw 

en agro-industrie en creatieve economie. 

 

Sommige van die sectoren hebben het extra zwaar door de coronacrisis 

en sommigen ontspringen dan weer de dans of krijgen juist extra 

opportuniteiten. We blijven natuurlijk ook in deze laatste sectoren 

investeren en trekken we het beleid dat we daar met de POM ontwikkelen 

door, omdat die sectoren de rest van de economie kunnen meetrekken. 

 

Via het speerpunten beleid bereiken wij ook individuele bedrijven, maar 

dat is nog iets anders dan individuele bedrijfsondersteuning. Enkel via 

onze provinciebelasting komen we rechtstreeks in contact met individuele 

bedrijven, daarom hebben we de betalingstermijn verlengd en kan elk 

bedrijf dat problemen heeft ook met onze fiscale dienst contact kan 

http://www.lekkersmetstreken.be/
http://www.zomervandekorteketen.be/
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opnemen voor betalingsregelingen.  

 

Het plan van POM West-Vlaanderen dat de quick scan voorziet, heeft ons 

getriggert om te onderzoeken of zo’n scan kan worden ontwikkeld binnen 

de afspraak met betrekking tot individuele bedrijfsondersteuning.  

 

Historisch vloeien er meer stromen richting West-Vlaanderen en Limburg. 

Onze provincie wordt beschouwd worden als het hart van de economie die 

geen bijkomende stimulansen nodig heeft. We moeten het signaal geven 

dat het hart van de economie ook voldoende gezond blijft. Uiteraard is 

vandaag nog geen inschatting te maken en raast de storm nog voort, 

maar we moeten niet wachten om te kijken dat toch voldoende middelen 

vloeien naar het hart van de Vlaamse economie. Op dit moment bereiden 

we dit volop voor om te kunnen inspelen op de verschillende Interreg -en 

EFRO-programma’s, alsook de Green Deal en de digitaliseringsagenda. 

 

 

De heer VANDENDRIESSCHE heeft verschillende positieve zaken gehoord, 

waaronder de mogelijke uitrol van een quick scan. Anderzijds vindt 

spreker het jammer dat er niet meer een aanzet is voor een globaal plan. 

In West-Vlaanderen werkt het globale plan namelijk als een aanzuigpunt 

vanuit verschillende invalshoeken. Als je niet goed weet waar je terecht 

kan, blijf je zoeken. Als je weet dat zo’n globaal plan bestaat en dat het 

goed gecommuniceerd wordt, kunnen allerlei mensen van allerlei sectoren 

daar makkelijker terecht.  

 

De heer Vandendriessche vraagt om in de voorbereidende commissie voor 

het beleidsdomein Economie in september te bekijken in hoeverre we 

kunnen werken naar investeringen en een relanceplan. Vlaanderen denkt 

ook aan de innovatiehubs, dat lijkt de spreker de piste die we ook met 

onze provincie moeten volgen. 

 

 

Nr. 6/3 van de agenda 

 

Interpellatie in verband met de prijzen in het Rivierenhof, ingediend door 

Tobias Daneels (Groen). 

Interpellatie 

(inlassen 99) 

De heer DANEELS interpelleert over de prijzen van de horeca-concessie in 

het Rivierenhof. Een park met als enige horecazaak een brasserie die een 

prijs van 3,40 EUR hanteert voor een cola, is geen park met ‘voor elk wat 

wils’. De heer Danneels stelt dan ook de volgende vragen: 

- Wat staat er in de gunning als voorwaarde voor de prijshantering en 

hoe wordt dat opgevolgd? 

- Zijn deze prijzen voor de deputatie ‘democratisch’, ‘redelijk’ of 

‘inclusief’? Want is het niet de bedoeling dat het Rivierenhof ook qua 

eet- en drankgelegenheid inclusief en laagdrempelig is?  

- Wat kan en wil de provincie ondernemen om deze overdreven prijzen 

aan te pakken?  

 

De spreker deelt het voorstel van zijn fractie voor een vast kader dat kan 

worden uitgewerkt met de provinciale diensten om marktconform enkele 

maxima op te leggen. 
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De heer DE HAES beantwoordt op de eerste vraag door een verwijzing 

naar art. 10b van de concessieovereenkomst waarin de concessiehouder 

zich verbindt om te exploiteren tegen matige prijzen door de provincie 

goedgekeurd en elke prijswijziging ter goedkeuring voor te leggen aan de 

provincie. De meeste concessionarissen geven op dit ogenblik zelf geen 

prijswijzigingen door. Om deze reden verzamelt de dienst zelf in het begin 

van het jaar de verschillende prijslijsten. Bij nazicht blijkt dat de prijslijst 

van januari een cola 2,90 EUR kostte. Van de laatste prijswijziging van de 

dienst niet op de hoogte. 

 

De gedeputeerde erkent dat de verhoging van 0,50 EUR aanzienlijk is en 

de tarieven eerder prijzig zijn. De concessionaris werd hierover reeds 

aangesproken door de parkdirectie en hij lichtte toe dat dit een 

coronabijdrage betrof. 

 

We trachten wat betreft eet- en drankgelegenheden in elk van de 

provinciale domeinen te streven naar inclusiviteit en laagdrempeligheid. 

Dit is opgenomen in artikel 1a “dat de exploitatie ten allen tijde moet 

openstaan voor gebruik door occasionele wandelaars en groepen 

domeinbezoekers.” en het artikel 10b van de concessieovereenkomst.  

 

Tot op heden gingen we ervan uit dat de concurrentie met 

horecagelegenheden in de buurt de prijzen laag zou houden. Door de 

unieke locatie van sommige concessies is dit niet noodzakelijk 

werkelijkheid. De provincie engageert zich om te waken over de prijzen, 

maar wil anderzijds ook ondernemerschap stimuleren. 

 

De heer De Haes verduidelijkt de nieuwe visie over hoe de provincie 

concessies benadert en kansen geeft voor duurzaam ondernemen. Her 

probleem in concessies is dat de investering afgeschreven moet zijn op 

het einde van de concessie. Daardoor staat de flow helemaal verkeerd. 

Soms is de infrastructuur ook niet afgestemd op een succesvolle horeca-

uitbating. Daarenboven is door de coronacrisis het volume naar beneden 

en moeten voor dezelfde capaciteit veel meer kilometers gelopen worden. 

Dit wordt opgelost door een prijsstijging. 

 

Spreker wil niet met een vermanend vingertje de concessies benaderen, 

maar hen kansen geven op perspectief. Daarom loopt er een experiment 

in het Vrieselhof, waar de concessionaris een deel van de investeringen 

doet waar een lagere concessie tegenover staat. Een tweede experiment 

loopt in de Lilse Bergen waar actief een budget wordt ingezet om te 

investeren. Ook wordt een samen gecommuniceerd en worden 

evenementen samen georganiseerd. daarnaast zijn er ook afspraken 

gemaakt rond de toegang tot het domein: als iemand na 18.00 uur naar 

het domein komt is het hoogstwaarschijnlijk enkel om de horeca te 

bezoeken. Het inkomstgeld wordt dan omgezet in een voucher voor de 

horeca. Op deze manier probeert de provincie duurzaam 

ondernemerschap te stimuleren in de concessies. 

 

 

De heer DANEELS bedankt de gedeputeerde voor zijn toelichting en 

vraagt de provincieraad in de toekomst op de hoogte te houden. 

 

 

De heer SCHOOFS erkent dat een groot probleem met de concessies 

gelegen is in het feit dat ze (economisch) niet goed in elkaar zitten. De 
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spreker is van mening dat we als provincie hier het voortouw moeten 

nemen naar de concessies toe en is in die zin zeer hoopvol. De heer 

Schoofs stelt dat de gedeputeerde gelijk heeft door niet met een 

beschuldigd vingertje te wijzen, maar dat we moeten kijken hoe we het 

business model van onze concessie kunnen ondersteunen. 

 

 

De heer DE HAES beaamt dat dit zijn bedoeling is. 

 

 

De raad gaat in besloten vergadering om 17.39 uur. 

 

  
7. BESLOTEN VERGADERING 

 

 

Nr. 7/1 van de agenda 

 

Wijziging samenstelling Procoro. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 100) 

Men gaat over tot de geheime stemming. 30 leden nemen eraan 

deel. Er zijn 30 stemmen ja, zodat het voorstel is goedgekeurd. 

 

Stemming nr. 47. 

(inlassen 101) 

 

 

Nr. 7/2 van de agenda 

 

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). Vertegenwoordiging van 

het provinciebestuur in de algemene vergadering van The Shift vzw. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 102) 

Men gaat over tot de geheime stemming. 32 leden nemen eraan 

deel. Er zijn 27 stemmen ja, bij 4 stemmen nee en 1 onthouding, 

zodat het voorstel is goedgekeurd. 

 

Stemming nr. 48. 

(inlassen 103) 

 

 

De vergadering wordt gesloten om 17.48 uur. 


