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De vergadering wordt geopend te uur 14.30 uur. 

 

Mevrouw de Gouverneur en de heer Provinciegriffier zijn aanwezig. 

 

Tekenden de aanwezigheidslijst: 

 

De heer ANCIAUX Koen 

Mevrouw BAKELANTS Ann 

De heer BELLENS Peter (*) 

De heer CALUWÉ Ludwig (*) 

De heer CLAESSEN Jan (*) 

Mevrouw COLSON Mireille 

Mevrouw COTTENIE Christ'l (*) 

Mevrouw  CUYLAERTS Nathalie (*) 

De heer DANEELS Tobias 

De heer DE HAES Jan 

De heer DE QUICK Erik 

De heer DE WINTER Stefan (*) 

De heer DILLEN Koen (*) 

Mevrouw FRANÇOIS Catherine (*) 

De heer GEYSEN Kris 

De heer  GYS Seppe (*) 

Mevrouw HELSEN Katleen 

Mevrouw JACQUES Ilse (*) 

Mevrouw LAUWERS Linda (*) 

De heer LEMMENS Luk 

De heer PALINCKX Koen (*) 

De heer SCHOOFS Louis 

De heer SOHIER Rudy 

Mevrouw STEVENS Lili (*) 

Mevrouw TALHAOUI Fauzaya 

De heer VALKENIERS Bruno 

De heer VAN BUEREN Hugo (*) 

Mevrouw VAN DIENDEREN Ilse 

Mevrouw VAN HAUTEGHEM Marleen (*) 

Mevrouw VAN OLMEN Mien (*) 

De heer VAN RANSBEECK Brend 

De heer VANDENDRIESSCHE Diederik 

Mevrouw VERHAERT Inga (*) 

De heer VERHAEVEN Eddy (*) 

Mevrouw VAN GORP Valery (*) 

Mevrouw WECKHUYSEN Wendy (*) 

 

 

Verontschuldigd: / 

 

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

namen van thuis uit digitaal deel aan de vergadering. 



 

 

3 

De raad is bijeen in openbare vergadering. 

 

 

 OPENBARE VERGADERING 

 

Uitnodiging en agenda. 

  (inlassen 1 en 2) 

 

 

De VOORZITTER opent de vergadering om 14.30 uur. 

Hij verwelkomt alle genodigden en toeschouwers die van thuis uit meevolgen bij deze 

hybride vergadering. Hij vraagt de dienst protocol om de gouverneur uit te nodigen om 

deze raad te vervoegen. 

 

 

De gouverneur komt binnen. 

 

 

De VOORZITTER verleent de gouverneur het woord. 

 

 

De GOUVERNEUR houdt een rede “Onze (Antwerpse) bodem: dé hefboom voor een 

circulaire economie”. 

 

 

Aansluitend worden enkele sprekers door de gouverneur uitgenodigd om hun licht te 

schijnen op het onderwerp. De sprekers zijn volgende speciallisten: 

- Professor Karen Vancampenhout, Bodemwetenschapper aan de KULeuven en 

vicevoorzitter van de Soil Science Society Belgium; 

- Professor Karl Vrancken, onderzoeksleider duurzaam materialenbeheer en 

circulaire economie en bodem bij VITO en Universiteit Antwerpen; 

- Eddy Wille, hoofdadviseur afdeling Bodembeheer van de OVAM; 

- Guy Janssens, Chief Corporate Affairs van de Haven van Antwerpen. 

 

(inlassen 3) 

 

De gouverneur en haar gastsprekers ontvangen applaus. 

 

 

Mevrouw TALHAOUI zegt geothermie ook aan bod komt bij gesprekken over 

bodemverzorging. Het zou de glas- en tuinbouw in onze provincie kunnen verwarmen. 

Ook dit raakt aan de bodem. Kan dit een negatieve invloed hebben? 

 

 

Mevrouw de GOUVERNEUR verwijst naar haar rede van 2016 ‘Omarm de Warmte’, 

waarin ze zeer uitvoerig is ingegaan op diepe geothermie, restwarmterecuperatie en 

warmtenetten. Ze neemt de vrijheid om naar die rede te verwijzen die nog steeds 

actueel is en naar de initiatieven die inmiddels genomen zijn. Voorts verwijst ze naar de 

problematiek van de seismische beweging waarover zorgen werden geuit. Het grootste 

probleem is dat de betekenis en ernst ervan redelijk moeilijk te interpreteren is bij 

gebrek aan echte nulmeting. Dat ook het thema warmte buitengewoon relevant is en 

blijft in het raam van de energietransitie naar duurzame, hernieuwbare energie, spreekt 

voor zich. Ze is graag bereid om er desgewenst bij een latere gelegenheid uitvoeriger op 

in te gaan. Als het voor de raad goed is, stelt ze voor om hier af te ronden. Ze licht acht 

voorstellen plus een toe die ertoe moeten en zullen bijdragen om de ambitieuze 

bodemdoelstellingen versneld waar te maken. 
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De VOORZITTER dankt de gouverneur en de panelleden voor de toelichting. 

Hij deelt mee dat de volgende vergadering doorgaat op dinsdag 8 december 2020, om 

14.00 uur. 

 

 

De vergadering wordt geschorst omstreeks 16.20 uur. 


