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De voorzitter opent de vergadering om 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 

Mevrouw VAN DIENDEREN Ilse 

Mevrouw VAN HAUTEGHEM Marleen 

Mevrouw VAN OLMEN Mien 

De heer VAN RANSBEECK Brend 

De heer VANDENDRIESSCHE Diederik 

De heer VERHAEVEN Eddy 

Mevrouw VRANCKEN Isabelle (*) 

Mevrouw WECKHUYSEN Wendy 

 

 

* Zij waren tijdens de raadsvergadering fysiek niet aanwezig in het Provinciehuis, maar 

namen alle vijf vanuit thuis digitaal deel aan de vergadering (inclusief de stemmingen). 

 

Verontschuldigd: mevrouw Valery Van Gorp en mevrouw Inga Verhaert. 
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De raad is bijeen in openbare vergadering. 

 

De VOORZITTER verwelkomt de leden zowel degenen die fysiek aanwezig zijn alsook vijf 

raadsleden die in deze coronatijden van thuis uit de vergadering zullen volgen. 

 

 

 Mondelinge vragen 

 

Mondelinge vraag van de heer Louis Schoofs aan de gouverneur over de asbestsituatie 

in de kleiputten Terhagen. 

 

 

De heer SCHOOFS stelt dat asbest in de kleiputten van Terhagen helaas aanwezig is. Er 

zijn diverse maatregelen genomen om passanten te waarschuwen en hen op specifieke 

plaatsen het betreden van de asbestgronden te verhinderen.  

Verwijzend naar het rapport van de bodemdeskundige van Tractebel van 14 juni 2019 

en het Kiwaverslag vraagt hij aan de gouverneur, die bevoegd is voor de veiligheid op 

het bovenlokaal niveau, het volgende: 

1. Hoe effectief zijn de verbodsmaatregelen en de omheining om het terrein niet te 

betreden? 

2. Worden de buurtbewoners en spelende kinderen voldoende beschermd; zijn in het 

kader van spelende kinderen nog versterkende maatregelen te nemen? 

 

 

Mevrouw DE GOUVERNEUR antwoordt dat het asbeststort sinds de zomer van 2019 

volledig omheind is met zogenaamde ursusdraad en prikkeldraad. Op vele plaatsten 

staan waarschuwingsborden die weinig aan de verbeelding overlaten: Gevaar voor de 

volksgezondheid. Kom hier niet! 

 

Over het waarom en de finaliteit van het geldende verbod is veel en zeer duidelijk 

gecommuniceerd. Op de website www.kleiputtenterhagen.be/p/nieuws kan iedereen die 

dit wilt duidelijke en actuele informatie vinden. Monitorings- en meetresultaten worden 

eveneens via deze website gecommuniceerd. 

Kortom, als iedereen zijn/haar gezond verstand gebruikt en doet wat hij/zij moet doen 

zouden de opgelegde en genomen maatregelen moeten volstaan om het asbeststort 

ontoegankelijk te maken.  

 

De realiteit is evenwel weerbarstiger. Kennelijk zijn en blijven een aantal mensen het, 

om god weet welke redenen, nodig vinden om zich niets aan te trekken van dit verbod, 

niettegenstaande de risico’s voor de eigen gezondheid. Ook vandalisme is helaas niet/ 

nooit volledig uit te sluiten. Het gevolg is dat de Vlaamse Waterweg de vernielde delen 

van de omheining al geregeld heeft moeten herstellen en dat ook doet. Overigens, de 

Vlaamse Waterweg liet weten dat ze die omheining daar waar nodig ook in de toekomst 

zal blijven herstellen. 

 

Maar de boodschap blijft: niemand is iets verloren op het stort, blijf daar weg, en blijf 

van die omheining af. Die kost geld en staat er voor een zeer goede reden. De Lokale 

Politie Rupel is nauw betrokken bij het dossier. Volgens de lokale politie is er geen 

ernstig handhavingsprobleem. Dat doet, aldus mevrouw de gouverneur, geen afbreuk 

aan haar oproep: mensen blijf daar weg, houd uw kinderen daar weg en laat de 

omheining ongemoeid! 

 

Wat de tweede vraag betreft: De fysieke afbakening om toegang tot het grasveld en 

bos te belemmeren is geplaatst in de zomer van 2019. Sinds de zomer van 2019 is het 

asbeststort ontoegankelijk voor spelende kinderen. Als kinderen toch nog op het 

grasveld en in het bos spelen, betekent dit dat ze – in strijd met de verbodsbepalingen 

http://www.kleiputtenterhagen.be/p/nieuws
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en alle waarschuwingen- over de omheining van de ursusdraad en de prikkeldraad 

gekropen zijn. 

 

Uit de luchtmetingen uitgevoerd tussen 1 december 2019 en 31 maart 2020 blijkt dat 

er in de Bosstraat geen asbestvezels werden aangetroffen. In de Kapelstraat werd in 2 

van de 4 filters wel een kleine hoeveelheid asbestvezels aangetroffen. De concentratie 

ligt nog ver beneden de richtwaarde van de Vlaamse overheid. Wat dat betreft is er –

zolang niemand het terrein betreedt- geen gevaar voor de volksgezondheid.  

Mevrouw de gouverneur wenst nogmaals te beklemtonen: het gebied is omheind, de 

verbodsborden zijn zeer duidelijk: in het belang van uw gezondheid, blijf er weg! In de 

meeste landen en regio’s, voor de meeste mensen volstaat dat om zich daaraan te 

houden. 

 

Dreigen met boetes, strafbepalingen, handhaving, overal politie en handhavers plaatsen 

is niet mogelijk. De vraag is ook of het gewenst is. Het kan heel naïef zijn, maar 

spreekster blijft erop hopen dat het moet en kan volstaan om enerzijds mensen zeer 

goed en zeer transparant te blijven informeren over risico’s voor de eigen gezondheid 

en anderzijds duidelijk te blijven maken wat de overheid doet om deze risico’s aan te 

pakken om vervolgens te blijven rekenen op het verantwoordelijk gedrag van allen en, 

wanneer het om kinderen gaat, in het bijzonder ook van ouders.  

Een minimum aan verantwoordelijkheidszin van éénieder is iets waar we op mogen, 

neen moeten op rekenen.  

Afsluitingen kapotmaken, zeer duidelijke verbodsborden negeren zijn echt geen 

voorbeeld van verantwoordelijkheidszin. Zij veroordeelt dergelijk gedrag met klem, en 

hoopt dat iedereen dat met haar doet. 

 

Niettemin zal zij, -omdat de werkelijkheid weerbarstiger is dan waar we op zouden 

moeten kunnen rekenen- op de redelijk korte termijn alle relevante partijen: het lokaal 

bestuur, de lokale politie en de eigenaar van asbeststort rond een voldoende ruime tafel 

brengen, om na te gaan of en zo ja welke bijkomende, handhavende maatregelen 

noodzakelijk zijn. Zonder daarop vooruit te lopen zou het kunnen gaan om 

camerabewaking en/of controle door een bijzondere veldwachter.  

Maar laten we vooral uit gaan van, en een beroep doen op, de zelfdiscipline en het 

gezond verstand van eenieder.  

Het is geen plek om te spelen. Op zo’n historische site, privé domein bovendien, heeft 

niemand iets verloren, behalve de mensen die er moeten werken en dat met de nodige 

en aangepaste PBM’s. 

 

 

 

Mondelinge vraag van de heer Stefan De Winter naar een stand van zaken inzake het 

promoten van het Antwerpse toerisme. 

 

 

De heer DE WINTER stelt dat met we mondjesmaat delen van de economie heropenen, 

maar voor sommige sectoren is de redding nog niet nabij. Bedrijven uit het toerisme en 

het entertainment gaan door een nooit geziene crisis.  

Onze provincie bezit - net als heel Vlaanderen - onmiskenbaar heel wat toeristische 

troeven en graag vernam hij van de deputatie welke acties er worden genomen om ons 

aanbod top of mind te maken bij de vakantieganger? 

 

Hij weet van een relanceplan van Toerisme Provincie Antwerpen met 10 projecten 

waarin onder meer de Kempen en het Scheldeland gepromoot worden, de fiets- en 

wandelvakanties en het drempelvrij toerisme. Samen met de andere Vlaamse 

provincies, de Vlaamse kunststeden (waaronder Antwerpen en Mechelen), Toerisme 

Vlaanderen en met de private en publieke toeristische partners zetten we ook onze 

schouders onder Vlaanderen Vakantieland 2.0, een gezamenlijk project voor het herstel 

van het binnenlands toerisme. 
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Graag vernam hij wat het project Vlaanderen Vakantieland 2.0 juist inhoudt en welke 

budgetten hiervoor vrijgemaakt worden. Wat is de budgettaire impact? 

Hij stelt dat het Limburgse provinciebestuur 2 miljoen EUR vrij maakt om alle 40.000 

logiesbedden in Limburg voor één nacht op te kopen. Die overnachtingen worden in 

september in promotiepakketten - één nacht boeken, één nacht gratis - op de markt 

gebracht om toeristen te lokken.  

Maakt het Antwerpse provinciebestuur ook geld vrij voor een gelijkaardige actie in onze 

provincie? 

Kunt u ons ook toelichten wat het resultaat is van het overleg met de 

gemeentebesturen en ons informeren wat de stand van zaken is in het promoten van 

het binnenlandse en het Antwerpse toerisme. 

 

 

De heer DE HAES zegt in zijn antwoord dat Toerisme Provincie Antwerpen participeert 

in een samenwerking met alle provincies, alle Vlaamse kunststeden en Toerisme 

Vlaanderen onder de koepelnaam ‘Vlaanderen Vakantieland 2.0’. De provinciale 

toeristische organisaties, de toeristische diensten van de Vlaamse kunststeden en 

Toerisme Vlaanderen slaan de handen in mekaar om samen met alle private en 

publieke toeristische partners in ons land het herstel van het binnenlands toerisme 

mogelijk te maken. Als streefdatum voor de relance van het toeristisch-recreatief 

verkeer en de heropening van de sector wordt naar 8 juni 2020 gestreefd. We wensen 

hiermee, aldus spreker, duidelijkheid en perspectief te bieden aan een toeristische 

sector die in Vlaanderen en Brussel samen ruim 260.000 mensen tewerkstelt. 

 

Er bestaat nog geen formele communicatie rond dit samenwerkingsverband, doch het 

ontwerp van de kadertekst geeft een goed beeld ervan. Het bevat minstens volgend 

initiatieven: 

• Een doordacht plan rond bezoekersmanagement in Vlaanderen voor wanneer we 

terug ‘uit ons kot’ mogen komen. Met transparante en betrouwbare informatie 

voor alle ondernemers en bezoekers. 

• Een grootscheepse campagne die de waarde van vakantie in eigen land (nu en in 

de toekomst) in de kijker zet. Niet alleen om de toeristische ondernemers te 

helpen, ook omdat we alle landgenoten willen verwennen met wat ze de voorbije 

weken niet konden doen en misschien de afgelopen jaren zelfs uit het oog waren 

verloren: dat het mooi en goed vertoeven is in eigen land. 

• Concrete acties en maatregelen die ervoor zorgen dat zorgbehoevende Vlamingen 

terug kunnen genieten van het recht op vakantie. Er zijn heel wat Vlamingen die 

hun voorzieningen niet kunnen verlaten, gezinnen die zich moeten organiseren in 

heel kleine huizen of zich met een zeer beperkt inkomen proberen te beredderen. 

Deze groep dreigt steeds meer uit de boot te vallen. Zelfs wanneer niet-essentiële 

vrijetijdsverplaatsingen terug toegestaan zijn, is dat voor veel mensen 

allesbehalve evident. Vanuit onze overtuiging dat vakantie een basisrecht is, en 

vanuit onze rijke traditie rond sociaal toerisme, engageren we ons om de 

komende maanden extra zorg voor hen te dragen. 

 

In samenspraak met de andere provincies, engageerde de provincie Antwerpen zich om 

100.000 EUR extra te voorzien voor dit samenwerkingsverband. De financiering zal 

hoofdzakelijk gebruikt worden voor de campagne en zou er aan inkomstenzijde als volgt 

uitzien voor het totaal van 1,7 miljoen EUR: 

• Provincies:    5 * 100.000 EUR =  500.000 EUR 

• Kunststeden:   5 *  50.000 EUR = 250.000 EUR 

• Logeren in Vlaanderen vzw:    100.000 EUR 

• Toerisme Vlaanderen:    850.000 EUR 

 

Het Limburgse provinciebestuur maakt 2 miljoen EUR vrij om alle 40.000 logiesbedden 

in Limburg voor één nacht op te kopen. Die overnachtingen worden in september in 
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promotiepakketten - één nacht boeken, één nacht gratis - op de markt gebracht om 

toeristen te lokken. 

Op de vraag of het Antwerpse provinciebestuur ook geld vrijmaakt voor een 

gelijkaardige actie in onze provincie zegt gedeputeerde De Haes dat dit inderdaad 

gebeurt. 

Voor de provincie Antwerpen werken we –in tegenstelling tot Limburg- met 4 

toeristische bestemmingen. De Kempen en Scheldeland, zijn bestemmingen die (mee) 

worden beheerd vanuit provinciaal niveau vanuit het APB Toerisme provincie 

Antwerpen. Antwerpen en Mechelen worden als kunststedelijke bestemmingen vanuit 

de steden zelf beheerd. 

 

Momenteel zijn het enkel de gemeenten die middelen bijdragen aan de budgetten die 

APB Toerisme provincie Antwerpen inzet voor bestemmingspromotie. Samengeteld kan 

het bestemmingsbudget van APB Toerisme provincie Antwerpen ongeveer op een 0,6 

miljoen EUR worden geschat (100.000 EUR voor Scheldeland, 500.000 EUR voor 

Kempen). Het wordt ingezet om toeristische bezoekers uit Vlaanderen en Nederland 

naar de Kempen en naar Scheldeland te krijgen. In Limburg is het vrijetijdstoerisme 

een nog crucialere sector en wordt ongeveer 3 miljoen EUR in toeristische 

bestemmingspromotie gestopt (5 x groter en ingezet voor 42 gemeenten, terwijl de 

Kempen alleen al 46 gemeenten telt). Zowat de helft van de middelen die Limburg inzet 

voor haar toeristische promotie, komt uit de sector zelf. De actie voor de 40.000 

logiesbedden moet dan ook gezien worden als een operatie waarin ze nu ook iets 

daarvan rechtstreeks teruggeven aan de logiesuitbaters. Het gaat bovendien over een 

soort van prefinanciering. 

 

Onze provincie lanceerde wel in april al een relanceplan voor toerisme. Ook de sessie 

met de sector die TPA op 3 juni organiseert, kan op heel wat bijval rekenen vanuit de 

sector en is zonder extra middelen opgezet binnen het beperkte kader dat ons voor 

toerisme wordt aangereikt. 

 

Wat de vraag betreft wat het resultaat is van het overleg met de gemeentebesturen en  

de stand van zaken in het promoten van het binnenlandse en het Antwerpse toerisme 

zegt hij dat door het APB Toerisme provincie Antwerpen inderdaad overleg werd 

gevoerd met de gemeentebesturen (op regioniveau: Kempen (14 mei), Scheldeland (15 

mei)). 

De analyse ervan kan als volgt worden samengevat: 

 

Voor wat de Kempen betreft: 

Met een 50-tal deelnemers, was de opkomst een duidelijk teken van betrokkenheid. Op 

voorhand werd input verzameld met betrekking tot steunmaatregelen, 

veiligheidsgarantie en de heropening van de infokantoren. De synthese van de 

antwoorden vormden de basis voor kleine groepsgesprekken. Een belangrijke lijn 

vormde de heropening van de toeristische infokantoren. In de marketing Kempen kozen 

we bewust voor wat minder online aanwezigheid de afgelopen weken en bouwen we nu 

stelselmatig terug op. De Kempen in de kijker zetten als kortbij bestemming in eigen 

land blijft nog steeds de hoofddoelstelling. Binnen onze campagne kiezen we er voor om 

‘kleine gelukskes’ in de kijker te zetten. Ook onze nieuwe vakantiegids ligt ondertussen 

klaar! Je ontdekt hem nu al online: Vakantiegids Kempen 2020. De verdeling van de 

‘echte papieren’ versie trekken we op gang met oog op de relance op 8 juni. 

Nieuwsbrieven en een campagne via reisroutes.be om de gids te promoten bij onze 

doelgroepen gingen en gaan de deur uit. 

 

Wat het Scheldeland betreft: 

Ook de schepenen en toeristische ambtenaren uit het Antwerpse deel van Scheldeland 

werd gepolst naar hun verwachtingen, steunmaatregelen, noden,… ten aanzien van 

toerisme en Corona. Daarnaast werd ons relanceplan, promotiecampagne Scheldeland, 

campagne ‘Op de fiets’ en Vlaanderen Vakantieland 2.0 toegelicht. Met het verslag 

werden bovendien de protocollen van Toerisme Vlaanderen meegegeven. 
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De campagne ‘Expeditie Scheldeland’ werd in februari opgestart en omvatte in print de 

lancering van het Vakantieboek 2020. Online werd gewerkt met Call to action video’s 

ter promotie van het Vakantieboek en ter promotie van Expeditie Scheldeland via 

google, facebook en travel ads. Op 13/03 werd de lopende campagne tijdelijk on hold 

gezet. 

Midden april werd heropgestart: #expeditiescheldeland roept inwoners van Scheldeland 

op hun favoriete plekjes te delen met anderen. Ads werden geplaatst op basis van 

geografische targeting. Vanaf einde mei en in juni start de actie ‘plan je eigen 

#expeditiescheldeland’ met focus op het bestellen van het vakantieboek, met 

geografische uitbreiding van de targeting. 

 

Vanaf juni willen we tonen dat Scheldeland een betrouwbare keuze is voor een 

vakantie. We lanceren video’s met focus op de bestemming maar ook tips om aan de 

geldende maatregelen te voldoen, ondersteund door een advertising campagne via 

facebook en instagram. De samenwerking met bloggers wordt heropgestart met het oog 

op nieuwe contentproductie. 

Op 2 juni organiseren we vanuit TPA bovendien een inspirerend webinar voor de 

toeristische ambassadeurs uit Antwerps Scheldeland: Hoe vanuit creativiteit (nieuwe) 

klanten aantrekken en content houden in huidige COVID-19 tijden? 

In deze interactieve sessie komen volgende aspecten aan bod: 

• Klantentevredenheid en klantgerichtheid. 

• Creativiteit en wat dat betekent voor jouw zaak. 

• De klant verrassen. 

 

Gedeputeerde De Haes beëindigt zijn antwoord met te stellen dat niemand een 

kristallen bol heeft. We weten niet wat de zomer zal brengen. Hij verwacht wel dat er 

meer zal gekozen worden voor het beleven in eigen land. We maken van de nood een 

deugd. 

 

 

 

Mondelinge vraag van de heer Rudy Sohier met betrekking tot waterschaarste, de 

volgende crisis? 

 

 

De heer SOHIER stelt dat nu het Coronavirus onze wereld teistert, er een nieuwe crisis 

aankomt, minder onaangekondigd, minder onvoorzien aan. 

Het is immers al een hele poos duidelijk dat wanneer we niet anders en zorgvuldiger 

omspringen met het meest waardevolle op onze planeet, het water, dat we op 

problemen zullen botsen. Stilaan, na vele jaren van negeren nemen we maatregelen. 

Zo ook op provinciaal niveau. 

In  het bestuursakkoord van dit provinciebestuur staan verschillende prioriteiten onder 

het hoofdstuk Leefmilieu voor een “integraal waterbeleid”: 

• de historische achterstand van het onderhoud van waterlopen en pompsystemen 

wegwerken; 

• ruimte voor waterprojecten; 

• verminderen van de verhardingsgraad; 

• het verhogen van de bufferwerking van de open ruimte; 

• hemelwater- en droogteplannen; 

• het vernatuurlijken van onze waterlopen en buffergebieden 

en dat alles in een geïntegreerde aanpak door overkoepelende projecten.  

 

Het ziet ernaar uit dat er een tand moet worden bijgestoken. We worden ingehaald door 

de feiten. Jaar na jaar moeten er dringende maatregelen genomen worden zoals ook nu 

het geval zal zijn. In de problematiek van de waterschaarste worden maatregelen 

genomen door de provincie om water en waterlopen te beschermen. Zo is het 

captatieverbod van de gouverneur begin deze maand een goeie zaak. Toch is er voor de 

landbouw veel vraag naar water om de gewassen te besproeien. 
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Dus men kijkt naar de aanwezige voorraden water, het hemelwater en de afvoer van 

het afvalwater. Iedereen is bezorgd om het water dat alsmaar schaarser wordt. 

 

En dan kijk je rond in de wereld. Die “wereld” is vandaag, in Coronatijd, natuurlijk 

beperkt tot de omgeving. En dan zie je dat er op veel plaatsen gebouwd wordt, zowel 

privéwoningen, appartementen, als kunstwerken (voor bijvoorbeeld sluizen), als voor 

de industrie. Honderdduizenden liter water verdwijnen in de rioleringen. Immers om 

efficiënt te kunnen bouwen, met kelders, of onderaardse garages moet de ondergrond 

droog zijn. Daarom doet men aan “bronbemaling” waarbij met grote pompen het 

grondwaterniveau naar beneden gebracht wordt. Volgens Aquafin zou dat bij voorkeur 

afgevoerd moet worden voor infiltratie buiten de onttrekkingszone, of afgeleid worden 

naar een waterloop om zo te worden teruggegeven aan de lokale natuur. Pas daarna is 

er sprake van afvoer naar regenwaterriolen en tenslotte naar de gewone riolering. 

Wordt dit gecontroleerd? 

 

Wanneer het over een hoog debiet gaat, berekent Aquafin een vergoeding hiervoor. 

Wordt deze geïnvesteerd in structurele oplossingen? 

 

Feit is, aldus spreker, dat duizenden liters water worden afgevoerd en meestal belanden 

in de riolering. Terwijl er in de omgeving een grote vraag is naar water, gaat dit 

verloren. De natuur, bomen en andere planten, geraken niet meer aan het grondwater 

dat hen toelaat te overleven als er onvoldoende regen valt en sterven af. 

Op drie vragen wenst hij graag een antwoord van de deputatie: 

• Hoever staat men in de studie en de uitwerking van structurele en duurzame 

oplossingen zoals vermeld in het bestuursakkoord? 

• Hoe wordt bij de bronbemalingen en / of captatie van water op waterlopen 

gecontroleerd? 

• Kan de provincie ervoor zorgen dat het water dat wordt opgepompt bij bouw- of 

andere projecten niet verloren gaat maar ter beschikking komt van de natuur, de 

land- en tuinbouw, de omwonenden? 

 

 

De heer DE HAES zegt wat de eerste vraag betreft dat op 1 april 2020 er een nieuwe 

droogte-en hemelwatercoördinator gestart is bij de Dienst Integraal Waterbeleid om 

onder meer invulling te geven aan een aantal initiatieven die in het bestuursakkoord 

zijn opgenomen. Na een korte inwerkingsperiode is de droogtecoördinator in hoofdzaak 

bezig geweest met reactieve maatregelen en de uitwerking van een ecologisch 

afwegingskader droogte voor onbevaarbare waterlopen. Na de droogteperiode zal de 

focus meer gelegd worden op de uitwerking van structurele en duurzame pro-actieve 

maatregelen, evenals een beleidsplan rond droogte (of teveel water) voor onze 

provincie. Daarnaast blijven eerder opgestarte projecten zoals het samen met 

landbouwers plaatsen van stuwtjes in perceelgrachten of het duurzaam aanpassen van 

drainages op de agenda staan. De uitkomsten van dergelijke duurzame testprojecten 

zullen door de droogte-en hemelwatercoördinator worden gebruikt bij de verdere 

uitbouw van het beleid. 

 

Hoe wordt bij de bronbemalingen en of captatie van water op waterlopen 

gecontroleerd? 

Bemalingen in het kader van bouwwerkzaamheden zijn geregeld door het Vlaamse 

Reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM). 

Afhankelijk of er dus volgens de indelingslijst bij Vlarem II sprake is van een rubriek 

van klasse 1, 2 of 3 zijn ofwel de gewestelijke afdeling milieu-inspectie, ofwel de lokale 

toezichthouders bevoegd. Ook al is de provincie in geval van klasse 1 Vlarem rubriek de 

vergunningverlenende overheid, toch heeft zij geen handhavende bevoegdheden op dit 

vlak. In de praktijk worden bronbemalingen slechts zelden samen met de 

omgevingsvergunning van een bouwproject aangevraagd. Ze worden meestal vlak voor 

de start van de werken gemeld via een melding van een categorie 3 rubriek. De 
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gemeente staat dan in voor de kennisgeving van de melding en de controle op de 

uitvoering. Tijdens de gemeentebezoeken wordt steeds gevraagd om contact op te 

nemen met de afdeling beheer wanneer er wordt geloosd op één van onze waterlopen. 

 

Voor captatie vanuit waterlopen is er geen vergunningsplicht noch meldingsplicht. 

Onder normale omstandigheden is er dus geen enkele controle. Wanneer een 

captatieverbod van kracht is, is captatie verboden. Controle van naleving van het 

verbod is een taak van de lokale politie. Korpschefs en burgemeesters worden op de 

hoogte gebracht van het politiebesluit tot captatieverbod via de diensten van de 

gouverneur. De invulling hiervan verschilt sterk. In de meeste politiezones zal de politie 

niet actief patrouilleren langs de waterlopen. Enkel bij een melding van een actieve 

captatie zal ter plaatse worden gegaan om de captatie stil te leggen. Terreincontroleurs 

van de dienst integraal waterbeleid hebben tijdens hun werkzaamheden in het veld 

extra aandacht voor captaties. Zo zijn in de eerste weken van mei al een 5 tal captaties 

gemeld bij de lokale politie. De politie was steeds snel (binnen de 30 minuten) ter 

plaatse om de nodige maatregelen te nemen. 

 

Kan de provincie ervoor zorgen dat het water dat wordt opgepompt bij bouw- of andere 

projecten niet verloren gaat maar ter beschikking komt van de natuur, de land- en 

tuinbouw, de omwonenden? 

De invloed van de provincie hierop is eerder beperkt omdat ze vaak niet de 

vergunningverlener is en nooit de handhaver is (zie voormeld). De dienst Integraal 

Waterbeleid zal bij het adviseren  van omgevingsvergunningen wel steeds inzetten op 

herinfiltratie of hergebruik. 

 

Kleine nuance hierbij: Hergebruik van bemalingswater is in de praktijk vaak niet 

haalbaar omwille van de kwaliteit van het opgepompte water (vaak ijzerhoudend in 

onze provincie), de nodige vergunningen, grondstofverklaring door OVAM en de 

tijdelijke aard van de bemaling. Daarom zal de provincie in de eerste plaats steeds 

herinfiltratie adviseren. 

 

 

 

 OPENBARE VERGADERING 

 

Oproeping en agenda. 

  (inlassen 1 en 2) 

 

 

De VOORZITTER meldt dat vijf raadsleden de vergadering zullen volgen van thuis uit 

aangezien zij verhinderd zijn om fysiek in de raadszaal aanwezig te kunnen zijn. Het gaat 

om de heren Peter Bellens, Koen Dillen, Koen Palinckx en de dames Ilse Jacques en 

Isabelle Vrancken. Zij gaan telkens mondeling stemmen aangezien de automatische 

stemopnemingsapparatuur van de vergadering dit niet kan opnemen. 

 

 
0. Provinciale overheid 

 

 

Nr. 0/1 van de agenda 

 

Provincieraad. Ontslag van mevrouw Rina Rabau. Opvolging. 

Verslag 

 

De VOORZITTER zegt dat mevrouw Rina Rabau haar ontslag heeft 
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gegeven. Er dient in haar vervanging te worden voorzien. 

 

Bij lottrekking worden de bijzondere commissie voor het onderzoek van 

de geloofsbrieven van de opvolger samengesteld. 

De leden van de commissie die de geloofsbrieven van de heer Brend Van 

Ransbeeck onderzoekt zijn: de heer Ludwig Caluwé, de voorzitter Kris 

Geysen, de heer Jan Claessen en mevrouw Ilse Van Dienderen. 

 

De vergadering wordt geschorst om 15.07 uur om de bijzondere 

commissies de kans te geven hun werkzaamheden aan te vatten. De 

vergadering wordt hernomen te 15.15 uur. 

 

 

Mevrouw VAN DIENDEREN brengt als verslaggeefster het advies ter 

kennisgeving van de raad. De commissie adviseert om de heer Van 

Ransbeeck tot de eedaflegging toe te laten. Bij dit advies zijn geen 

bemerkingen. 

 

Verslag van de bijzondere commissie. 

(inlassen 3) 

 

De heer VAN RANSBEECK legt de wettelijke eed af. 

 

 

De VOORZITTER heet het nieuw lid welkom. 

 

 

(applaus) 

 

 
1. Ruimte, Onderwijs en Mobiliteit 

 

 

Nr. 1/1 van de agenda 

 

Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap Mehmet Akif. 

Rekening 2019. Advies. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 4) 

De heer LEMMENS zegt dat in de raadscommissie hierover een vraag werd 

gesteld door mevrouw Talhaoui. Hij beschrijft de procedure die hier van 

toepassing is en waar de verantwoordelijkheid ligt van de provincie. 

 

Momenteel zijn een beperkt aantal jaarrekeningen ingediend en 

voorgelegd aan de provincieraad (4in de raden van april, mei en juni 

samen). De decretale wetgeving voorziet dat de jaarrekeningen door de 

(kerk)besturen voor 1 mei aan de provincie worden voorgelegd. De 

provincieraad geeft haar advies aan de gouverneur. De gouverneur keurt 

ze goed. Gelet op de coronacrisis zijn er een aantal besturen die deze 

termijn niet tijdig hebben kunnen voorleggen. De termijn tot indiening 

werd omwille van de coronacrisis voor onbepaalde tijd verlengd. De 

overgebleven jaarrekeningen zullen wellicht in de vergadering van 24 

september worden voorgelegd. 
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Mevrouw TALHAOUI bedankt gedeputeerde Lemmens voor zijn toelichting. 

 

 

De heer BELLENS, de heer DILLEN, mevrouw JACQUES, de heer 

PALINCKX en mevrouw VRANCKEN stemmen mondeling. Ze stemmen ja. 

 

 

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

onthoudingen. 

 

Stemming nr. 1. 

(inlassen 5) 

 

 

Nr. 1/2 van de agenda 

 

Provinciaal Archeologisch Depot. Verwervingen 2019. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 6) 

Gedeputeerde LEMMENS zegt dat tijdens de raadscommissie er een aantal 

vragen werden gesteld over het Archeologisch depot. Een van die vragen 

ging over het gebruik van Flickr. Hij zegt dat deze website een interessant 

gegeven is omdat je daar heel mooie foto’s kunt opslaan. De heer De 

Winter maakte opmerkingen over de Engelstalige benamingen. Spreker 

zegt dat dit inderdaad zo is, maar wanneer men verder doorklikt is alles in 

het Nederlands. Hij stelt vast dat er veel gebruikers zijn. Voor ons depot 

is Flickr zeer nuttig. Spreker zegt dat ook andere raadsleden en partijen 

hiervan gebruikmaken (hij toont een aantal foto’s van leden van het 

Vlaams Belang). Via een eenvoudige rechtermuisknop kan dit volledig in 

een Nederlandse editie worden opgevolgd. Het probleem is hierbij 

opgelost. 

 

 

De heer BELLENS, de heer DILLEN, mevrouw JACQUES, de heer 

PALINCKX en mevrouw VRANCKEN stemmen mondeling. Ze stemmen ja. 

 

 

Goedgekeurd met 33 stemmen ja. 

 

Stemming nr. 2. 

(inlassen 7) 

 

 

Nr. 1/3 van de agenda 

 

Provinciaal Archeologisch Depot. Jaarverslag 2019. Kennisname. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 8) 

Kennis wordt genomen. 

 

 
Nr. 1/4 van de agenda 
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Monumentenwacht Provincie Antwerpen. Jaarverslag 2019. Kennisname. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 9) 

Kennis wordt genomen. 

 

 
2. Platteland, Europa en Flankerend Arbeids- en Onderwijsbeleid 

 

 

Nr. 2/1 van de agenda 

 

Subsidies plattelandsontwikkelingsprojecten 2020. Budgetwijzigingen. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 10) 

De heer BELLENS, de heer DILLEN, mevrouw JACQUES, de heer 

PALINCKX en mevrouw VRANCKEN stemmen mondeling. Ze stemmen ja. 

 

 

Goedgekeurd met 26 stemmen ja, bij 7 onthoudingen. 

 

Stemming nr. 3. 

(inlassen 11) 

 

 

Nr. 2/2 van de agenda 

 

Provinciale initiatieven. Opheffing reglement impulssubsidies voor 

innovatieve projecten inclusieve economie. Voorstel reglement 

projectsubsidie inclusieve economie. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 12) 

De heer VALKENIERS zegt dat in deze coronacrisis en in het belang van 

vooral de zwakkeren onder ons elke initiatief goed is. Hij zegt dat zijn 

fractie zowel dit punt als het volgende punt zal goedkeuren. Toch heeft 

zijn fractie een bedenking bij het reglement namelijk de verwijzing naar 

de rol van Unia. Hier werd volgens hem de kans gemist om, zoals eerder 

Liesbeth Homans al aangaf, geen rol meer toe te bedelen aan deze 

instelling. 

 

 

Mevrouw HELSEN zegt dat dit evenwel nodig is om een correcte 

toepassing van het gelijke kansen-beleid te voorzien. 

 

 

De heer VALKENIERS blijft zijn standpunt. Principes zijn principes. 

 

 

De heer BELLENS, de heer DILLEN, mevrouw JACQUES, de heer 

PALINCKX en mevrouw VRANCKEN stemmen mondeling. Ze stemmen ja. 
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Goedgekeurd met 28 stemmen ja, bij 5 onthoudingen. 

 

Stemming nr. 4. 

(inlassen 13) 

 

 

Nr. 2/3 van de agenda 

 

Provinciale initiatieven. Actieplan inclusieve economie 2020-2024. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 14) 

De heer BELLENS, de heer DILLEN, mevrouw JACQUES, de heer 

PALINCKX en mevrouw VRANCKEN stemmen mondeling. Ze stemmen ja. 

 

 

Goedgekeurd met 33 stemmen ja. 

 

Stemming nr. 5. 

(inlassen 15) 

 

 

Nr. 2/4 van de agenda 

 

Europa. Interreg VA Vlaanderen-Nederland 2014-2020. Project Technische 

Bijstand vervanging samenwerkingsovereenkomst. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 16) 

De heer BELLENS, de heer DILLEN, mevrouw JACQUES, de heer 

PALINCKX en mevrouw VRANCKEN stemmen mondeling. Ze stemmen ja. 

 

 

Goedgekeurd met 33 stemmen ja. 

 

Stemming nr. 6. 

(inlassen 17) 

 

 

Nr. 2/5 van de agenda 

 

Flankerend Onderwijsbeleid. Subsidie aan VBJK vzw in functie van de 

ondersteuning van het project TRAMPOLINE. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 18) 

De heer BELLENS, de heer DILLEN, mevrouw JACQUES, de heer 

PALINCKX en mevrouw VRANCKEN stemmen mondeling. Ze stemmen ja. 

 

 

Goedgekeurd met 30 stemmen ja, bij 3 onthoudingen. 

 

Stemming nr. 7. 

(inlassen 19) 
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3. Vrije Tijd, Leefmilieu en Personeel 

 

 

Nr. 3/1 van de agenda 

 

Toerisme. Strategisch plan voor toerisme in de regio Scheldeland 2020-

2025. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 20) 

De heer DE QUICK zegt dat zijn fractie dit voorstel zal goedkeuren. De 

archeologie is in dit strategisch plan wat onderbedeeld. Hij bepleit hierbij 

om in het kader van het plan ook meer te doen met de 20.000 

archeologische vondsten (periode steentijd- 16e eeuw) die werden 

gevonden in het Scheldeland. Zij bepalen het DNA van het Scheldeland en 

van Vlaanderen. 

 

 

De heer DE HAES vindt dit een goede suggestie. 

 

 

De heer DE QUICK voegt hieraan toe dat deze vondsten nog te weinig 

werden onderzocht. Er werden maar een paar honderden bestudeerd. Dus 

zijn hier nog mogelijkheden om aan te werken in het kader van het 

toerisme en het DNA van Vlaanderen. 

 

 

De heer CALUWÉ zegt dat hij aan deze interessante vraag, ook nog wil 

toevoegen dat de provincie bezig is met het Geopark van het Schelde- 

deltagebied en de geschiedenis ervan, om dit te laten erkennen door 

Unesco. In het kader hiervan kunnen deze archeologische vondsten 

worden meegenomen. 

 

  

De heer DE QUICK bedankt hem voor deze tussenkomst. 

 

 

De heer BELLENS, de heer DILLEN, mevrouw JACQUES, de heer 

PALINCKX en mevrouw VRANCKEN stemmen mondeling. Ze stemmen ja. 

 

 

Goedgekeurd met 33 stemmen ja. 

 

Stemming nr. 8. 

(inlassen 21) 

 

 

Nr. 3/2 van de agenda 

 

Budget 2020. Machtigingskrediet 0390/64902000. Toegestane subsidies. 

Subsidies voor Leefmilieuprojecten. Aanwending krediet. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 
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(inlassen 22) 

De heer BELLENS, de heer DILLEN, mevrouw JACQUES, de heer 

PALINCKX en mevrouw VRANCKEN stemmen mondeling. Ze stemmen ja. 

 

 

Goedgekeurd met 33 stemmen ja. 

 

Stemming nr. 9. 

 

 

Nr. 3/3 van de agenda 

 

Samenwerkingsovereenkomsten tussen de provincie Antwerpen en de 

Regionale Landschappen en Bosgroepen. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 23) 

De heer BELLENS, de heer DILLEN, mevrouw JACQUES, de heer 

PALINCKX en mevrouw VRANCKEN stemmen mondeling. Ze stemmen ja. 

 

 

Goedgekeurd met 32 stemmen ja. 

 

Stemming nr. 10. 

(inlassen 24) 

 

 
4. Economie, Landbouw en Interne ondersteuning 

 

 

Nr. 4/1 van de agenda 

 

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 25) 

 

De heer SOHIER zegt dat hij dit zal goedkeuren. Hij heeft wel één 

bedenking namelijk dat de grote ondernemingen, die over meer 

budgetten beschikken dan de kleine, op evenveel subsidies kunnen 

rekenen dan de kleinere. 

 

 

De heer BELLENS, de heer DILLEN, mevrouw JACQUES, de heer 

PALINCKX en mevrouw VRANCKEN stemmen mondeling. Ze stemmen ja. 

 

 

Goedgekeurd met 33 stemmen ja. 

 

Stemming nr. 11. 

(inlassen 26) 
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Nr. 4/2 van de agenda 

 

Rapport 2019 van de financieel beheerder aan de provincieraad 

overeenkomstig artikel 90 van het provinciedecreet. Kennisname. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 27) 

Kennis wordt genomen. 

 

 

Nr. 4/3 van de agenda 

 

Provinciale Overheidsopdrachten. Raamovereenkomst voor de levering 

van mondmaskers. Kennisname. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 28) 

De heer DE QUICK heeft hierbij 2 vragen: Werd de betrouwbaarheid van 

de leveranciers getoetst? Waar gebeurt de productie van de 

mondmaskers? 

 

 

De heer CALUWÉ zegt dat er een screening is gebeurd. Er zijn geen 

problemen gemeld sedert ze geleverd zijn. Veertien gemeenten hebben 

zich hiervoor ingeschreven. Er zijn inmiddels al heel wat levering gebeurd. 

De screening van de bedrijven is goed gebeurd want de bedrijven tonen 

zich betrouwbare partners. 

 

 

De heer SOHIER zegt dat ook de inwoners van de gemeente Putte hun 

mondmaskers hebben gekregen. Hij bedankt de provincie voor dit 

initiatief. Dit is een taak van bovenlokaal niveau waarvoor de provincie 

dient.  

 

 

De heer VANDENDRIESSCHE zegt dat los van de problematiek van de 

mondmaskers, hij het debat wil opentrekken naar de impact van de 

coronavirus as such. Hij heeft gisteren in het Vast bureau al gevraagd om 

een stand van zaken van de impact op de provincie te krijgen en in het 

bijzonder met betrek tot het budget. In het bureau werd door de heer 

Lemmens gesteld dat dit bij de budgetbesprekingen in december zal 

gebeuren. Hij vindt dit te laat. Kan dit in juni niet al toegelicht worden? Hij 

zit met heel wat vragen zoals waar gaat het beleid meer op inzetten? 

Naast de financiële situatie, wat is er mogelijk in de vakantie? Wat met de 

Warande? Wat is de impact van het telewerk? Een debat hierover moet 

volgens hem niet wachten tot in december.  

 

 

De heer LEMMENS zegt dat, zoals hij gisteren al stelde, pas tegen het 

einde van het jaar de financiële impact duidelijk zal zijn; dus bij de 

budgetbesprekingen in december. Het is duidelijk dat we in een ongeziene 

situatie zitten. Via de griffier zal ook de financiële impact op de APB’s 

worden opgevraagd. Aangezien er mogelijks een tweede golf zal komen in 

het najaar, zal er pas einde dit jaar (wellicht) zicht zijn op de gevolgen op 
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de werking van het bestuur en haar diensten. Nu al kan je zien dat er heel 

wat impact is. Zo gaat het bijvoorbeeld over de impact op de kathedraal, 

waar er duidelijk minder inkomsten zullen zijn omdat de toeristen al 

maanden niet meer langskomen. Ook de impact op de bedrijvenbelasting 

is onduidelijk. In juni wenst hij geen debat hierover te hebben omdat er 

op dat moment nog onvolledige cijfers zijn. 

 

 

De heer VANDENDRIESSCHE zegt dat de crisis bezig is. Het lijkt hem 

interessant om in de commissies hierover een update te krijgen en niet 

alleen van het financiële, maar ook van de gevolgen voor de werking. 

 

 

De heer LEMMENS zegt dat de collega’s deze update zeker willen doen, 

maar dan niet van het financiële. In de commissie van de maand juni zegt 

hij alvast toe. 

 

 

Mevrouw TALHAOUI zegt dat ze de raamovereenkomst volledig 

ondersteunen. Ze vraagt of het hier om bedrijven gaat die volledig hun 

productieproces hebben moeten omgooien. En wat in het geval van een 

tweede of derde golf: hoe lang duurt die raamovereenkomst? 

 

 

De heer CALUWÉ verwijst naar een antwoord dat gegeven is in de 

commissie. Hij zal laten bekijken wat de overeenkomst voorziet om 

eventueel een tweede golf op te vangen. 

 

 

De heer SCHOOFS wenst iets toe te voegen aan wat zijn collega de heer 

Vandendriessche heeft gezegd. Hij vraagt: hoe gaan we in de toekomst 

met het personeel om in het kader van het thuiswerk? 

 

 

Mevrouw BAKELANTS zegt dat zij toevallig een leverancier kent die 

hiervoor is ingeschreven. Zij deden vroeger sportkledij. Hij vond het wel 

jammer dat hij de naburige gemeenten niet kon contacteren. Het bedrijf 

was wel dankbaar dat zij hiervoor konden inschrijven. 

 

 

De heer DE HAES zegt dat de provincie alles heeft gedaan om het 

thuiswerk te faciliteren. Dit zal zeker de toekomst worden. Hij wijst er wel 

op dat er een verschil is of ook de kinderen thuis zijn of niet. Deze 

testfase zal zeker meegenomen worden in de besluitvorming naar het 

toekomstig werken. 

 

 

Kennis wordt genomen. 

 

 

Nr. 4/4 van de agenda 

 

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

provinciedecreet. Levering van hybride terreinwagens ten behoeve van de 

Dienst Integraal Waterbeleid. Plaatsing van de opdracht en bestek. 

Goedkeuring. 
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Verslag van de deputatie 

(inlassen 29) 

De heer BELLENS, de heer DILLEN, mevrouw JACQUES, de heer 

PALINCKX en mevrouw VRANCKEN stemmen mondeling. Ze stemmen ja. 

 

 

Goedgekeurd met 33 stemmen ja. 

 

Stemming nr. 12. 

(inlassen 30) 

 

 

Nr. 4/5 van de agenda 

 

Provinciale overheidsopdrachten. Antwerpen/Wilrijk. Gouverneur 

Kinsbergencentrum. Interieurrenovatie. Ontwerpopdracht. Ontwerp. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 31) 

De heer VANDENDRIESSCHE zegt dat Groen zich zal onthouden omdat de 

2de fase nog niet is gebudgetteerd. 

 

 

Nr. 4/6 van de agenda 

 

Provinciale overheidsopdrachten. Mechelen. Provinciaal sport- en 

recreatiecentrum De Nekker. Renovatie van de atletiekpiste. Ontwerp. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 32) 

 

 

Nr. 4/7 van de agenda 

 

Provinciale overheidsopdrachten. Mechelen. Sint-Romboutskathedraal. 

Interieurrestauratie. Ontwerpopdracht. Ontwerp. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 33) 

De heer BELLENS, de heer DILLEN, mevrouw JACQUES, de heer 

PALINCKX en mevrouw VRANCKEN stemmen mondeling. Ze stemmen ja. 

 

 

De agendapunten 4/5, 4/6 en 4/7 worden samen ter stemming 

voorgelegd. Ze worden goedgekeurd met 32 stemmen ja, bij 1 

onthouding. 

 

Stemming nr. 13. 

(inlassen 34) 

 

 

De heer SCHOOFS zegt dat zijn onthouding een goedkeuring moet zijn. 
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Enkel bij 4/5 wenst Groen zich te onthouden. 

 

 

Nr. 4/8 van de agenda 

 

Vastgoed. Hulshout. Goorloop (A.4.22). Erfdienstbaarheid voor de 

overdraai van 2 windturbines. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 35) 

 

 

Nr. 4/9 van de agenda 

 

Vastgoed. Kapellen. Bunderbeek (S.04.2). Gratis grondverwerving ter 

hoogte van Vloeiende 5. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 36) 

De heer BELLENS, de heer DILLEN, mevrouw JACQUES, de heer 

PALINCKX en mevrouw VRANCKEN stemmen mondeling. Ze stemmen ja. 

 

 

De agendapunten 4/8en 4/9 worden samen ter stemming 

voorgelegd. Ze worden goedgekeurd met 33 stemmen ja. 

 

Stemming nr. 14. 

(inlassen 37) 

 

 

Nr. 4/10 van de agenda 

 

Vastgoed. Rupelstreek. Sanering en verondieping deelgebied 2. 

Samenwerkingsovereenkomst gronden Vlaio. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 38) 

De heer BELLENS, de heer DILLEN, mevrouw JACQUES, de heer 

PALINCKX en mevrouw VRANCKEN stemmen mondeling. Ze stemmen ja. 

 

 

Goedgekeurd met 33 stemmen ja. 

 

Stemming nr. 15. 

(inlassen 39) 

 

 

De VOORZITTER vraagt aan de vergadering of zij er geen problemen mee 

hebben dat hij aan de heer Dillen, die vanuit thuis deel neemt en stemt, 

om voor alle duidelijkheid zijn stemgedrag toe te lichten bij de 

voorgaande punten. Er viel immers af en toe het geluid weg bij de 

opname van zijn stemgedrag. 

 

 

De vergadering is hiermee akkoord. 
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(Er zijn geen tegenreacties vanuit de zaal.)  

 

 

Op vraag van de voorzitter zegt de heer DILLEN dat hij bij alle 

voorgaande voorstellen ja heeft gestemd. 

 

 
5. Moties 

 

 

Nr. 6/1 van de agenda 

 

Interpellatie in verband met de sanering van de kleiputten: specifiek het 

vrij liggend asbest en de na bestemming en bijhorende budgetten, 

ingediend door Louis Schoofs (Groen).  

Interpellatie 

(inlassen 40) 

De heer SCHOOFS interpelleert over de sanering van de kleiputten. Hij 

vraagt naar een overzicht van de data wanneer de periodieke 

inspectierondes zijn doorgegaan en welke dit jaar nog ingepland staan. Hij 

vraagt of er belangrijke opmerkingen zijn en of de verslagen makkelijk te 

raadplegen zijn. Daarnaast stelt hij vragen bij de budgetten die voorzien 

zijn voor de nabestemming. 

 

 

De heer CALUWÉ zegt voorafgaandelijk dat de Vlaamse Waterweg de 

eigenaar is van de grond van het asbeststort. Als men de 

verantwoordelijke daarvan wil aanspreken moet dit in het Vlaams 

parlement gebeuren en niet in de provincieraad. De provincie is enkel 

eigenaar van de gronden van het aanpalende huisvuilstort. Het project 

van de sanering gebeurt wel in samenwerking met beide eigenaars. 

 

Sinds de publicatie van het verslag op 7 februari 2020 met betrekking tot 

de werkzaamheden op het stort, heeft de Vlaamse Waterweg inspecties 

gedaan op 23 april, 8 mei en 26 mei. De laatste was de belangrijkste 

omdat die samen met de bodemdeskundige gebeurde. Van de rondes 

wordt een verslag gemaakt dat gepubliceerd zal worden op de website, 

samen met de bemerkingen van de milieudienst van de gemeente Boom. 

 

De heer Caluwé heeft een gesprek gehad met een medewerker van de 

Vlaamse Waterweg die deelnam aan de inspectieronde. Deze medewerker 

zegt dat er bij de rondgang controle is gebeurd op de plaatsen waar het 

asbest afgedekt is en ook op de plaatsen waar het asbest blootligt. Dit 

blootliggend asbest is ofwel nog voldoende gehecht of vormt maar een 

gering risico omdat het zich onder de vegetatie bevindt. Daardoor was het 

asbest in februari wel zichtbaar. 

 

Het omheind asbest mag niet beroerd worden. Uit de eerste indrukken 

van de rondgang blijkt dat de afdekkingen van het omheind gedeelte nog 

ok zijn. Het blootliggend asbest vormt een potentieel humaan risico, dat 

betekent dat dit niet spontaan zal uitwaaieren. Uit de luchtmetingen blijkt 

ook dat er geen probleem is. 

 

De omheining en verbodsmaatregelen zijn doeltreffend om de wandelaar 

en mountainbiker tegen te houden. Er zijn nog enkele pijnpunten en langs 
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elke afsluitingen zijn er sluiproutes gemaakt die betreden worden. Hier en 

daar is de omheining in slechte staat door vandalisme. De Vlaamse 

Waterweg heeft ondertussen ook opdracht gegeven om herstellingen te 

doen aan de omheining. Een hermetische afsluiting van het gebied is 

onmogelijk. 

 

Wat betreft de budgettering blijkt het te gaan om zeer hoge ramingen. De 

kost hiervan ligt bij Lantis. Het is duidelijk dat dit de mogelijkheden van 

de provincie overstijgt. De kost voor de ingroening en eindinrichting is 

nog niet volledig in te schatten. Er loopt nog een studie bij het INBO. De 

resultaten van deze studie kunnen de kostprijs van de ingroening 

beïnvloeden. Het proces van de sanering zal enkele jaren duren. Qua 

engagement van het provinciebestuur staat er al een bedrag van meer 

dan 1,5 miljoen EUR in de investeringskredieten beschikbaar voor dit 

project. Bij de eerste budgetwijziging zal hier nog een bedrag van 

860.000 EUR aan toegevoegd worden. 

Zoals al duidelijk is gebleken gaat het hier over een complex project. Om 

de werken duidelijk te maken is een filmpje gemaakt. Gedeputeerde 

Caluwé toont de animatiefilm rond de sanering van de kleiputten. 

 

 

De heer SCHOOFS zegt dat het zeer sterk is om op deze manier te 

communiceren. Hij begrijpt dat het investeringsbudget van de provincie 

nog kan groeien, maar vraagt of er vanuit de Vlaamse Waterweg ook een 

dergelijke engagement is. 

 

 

De heer CALUWÉ zegt dat dit engagement is opgenomen in de 

samenwerkingsovereenkomst, waarin bepaald is dat de provincie 72 % 

van de eindafwerking op zich neemt en de Vlaamse Waterweg 28 %. 

 

 

Nr. 6/2 van de agenda 

 

Interpellatie in verband met geluidsoverlast van de E313 – Is het nog 

aangenaam vertoeven in het Rivierenhof, ingediend door Ilse Van 

Dienderen (Groen). 

Interpellatie 

(inlassen 41) 

Mevrouw VAN DIENDEREN interpelleert over de geluidsoverlast van de 

E313 in het provinciaal domein Rivierenhof. Ze vraagt of de deputatie ook 

vindt dat de geluidsoverlast de belevingswaarde van het Rivierenhof 

negatief beïnvloedt. 

Krijgt de deputatie klachten van bezoekers van het Rivierenhof over 

geluidsoverlast? Hoeveel zijn dat er? Wat doet de deputatie hiermee? 

Heeft de deputatie reeds stappen gezet naar de wegbeheerder, het AWV 

of de politieke verantwoordelijke voor deze gewestweg? Welke stappen? 

Wanneer? Wat was hiervan het resultaat? 

Wat is de reactie van de deputatie op volgende mededeling uit de brief 

van de bewoners, nl. ‘Het Vlaams Agentschap voor Wegen en Verkeer dat 

hiervoor bevoegd is heeft ons meegedeeld dat er nog nooit studies, 

vragen of beslissingen zijn gekomen over een geluidsmuur aan de 

noordzijde van de E313.’ 

Kan de deputatie actie ondernemen om de geluidshinder van de E313 aan 

de noordzijde en dus voor de bezoekers van het park en de bewoners 
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naar de toekomst toe te verminderen? Welke actie? 

Hebt u reeds een antwoord bezorgd aan de auteurs van de open brief? 

 

 

Mevrouw TALHAOUI wil deze interpellatie volmondig steunen. Ook zij 

heeft de brief ontvangen. Er zijn mensen die een speciale meter hebben 

aangekocht en het geluid zit tegen 100 decibel aan, wat erg luid is. De 

impact binnen 1 kilometer rond de snelweg is erg groot omdat er veel 

inwoners zijn. Daar kunnen dan nog de bezoekers van het Rivierenhof 

bijgerekend worden. Er zijn geluidsschermen geplaatst aan de noordelijke 

kant waardoor er net meer last is aan de zuidelijke kant, door 

weerkaatsing. In het district Deurne is iedereen het eens dat de E313 

ondertunneld zou moeten worden. Mevrouw Talhaoui vraagt of de 

deputatie hier mee over wil nadenken. Ze vraagt welke instrumenten de 

provincie heeft om een signaal te geven. 

 

 

De heer DE HAES deelt de bezorgdheid van de briefschrijvers. De 

geluidsoverlast van de E313 is een bijzonder storende factor voor de 

belevingswaarde van het Rivierenhof. Ook krijgt de provincie regelmatig 

van bezoekers te horen dat de geluidshinder een groot probleem vormt. 

De provincie neemt die bezorgdheid ter harte. In het verleden is de 

problematiek door de parkdirectie op verschillende overleggen ter sprake 

gebracht. 

 

In het verleden was de algemene tendens dat er enkel geluidsnormen 

bestaan voor woongebied. Iedereen is zich ondertussen wel bewust van 

de grootte van het probleem en bij een heraanleg van de snelweg zou het 

plaatsen van geluidsschermen of geluidsbermen zeker bekeken moeten 

worden. 

 

Ook de vraag naar geluidsschermen is al op verschillende overleggen aan 

bod gebracht. De plaatsing van dergelijke schermen is geen bevoegdheid 

van de provincie. In 2018-19 zijn de diensten gaan praten met de 

intendant in verband met een mogelijke ondertunneling. Binnen korte 

termijn (12 juli) zullen de zuidelijke geluidsschermen vervangen worden. 

De nieuwe geluidsschermen zouden het geluid absorberen waardoor er 

minder last zou moeten zijn van weerkaatsend geluid. 

Er is een antwoord verstuurd naar de auteurs van de open brief. 

 

 

Mevrouw VAN DIENDEREN begrijpt dat de deputatie het probleem ernstig 

neemt. Ze meent dat het belangrijk is om te blijven een signaal te geven. 

Ze vraagt ook of het PIH geluidsonderzoek kan doen om het probleem te 

onderbouwen, samen met belevingsonderzoek van bezoekers eventueel. 

Daarnaast vraagt mevrouw Van Dienderen of eventueel remediëring 

mogelijk is met beplanting. 

 

 

De heer PROVINCIEGRIFFIER antwoordt dat hij vermoedt dat het PIH ooit 

onderzoek uitvoerde, ook in het kader van het Openluchttheater. Die 

rapporten zijn nog redelijk recent. Ook zijn er al verschillende malen 

moties bezorgd vanuit de provincieraad over dit onderwerp. Het antwoord 

van het Agentschap Wegen en Verkeer luidt steeds dat eerst 

geluidsoverlast bij bewoners wordt aangepakt en dan pas parken. 
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7. BESLOTEN VERGADERING 

 

 

De vergadering wordt gesloten om 16.50 uur. 

 

 


