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VOORWOORD
De voorzitter van de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening (Procoro) brengt jaarlijks
verslag uit aan de provincieraad en aan de leden van de Procoro over het beheer van de
werkingsmiddelen. Dat gebeurt op basis van art. 4 van het besluit van de Vlaamse regering van
19 mei 2000 tot vaststelling van nadere regels voor de samenstelling, de organisatie en de
werkwijze van de provinciale en gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening.
Dit jaarverslag geeft een overzicht van de samenstelling van de Procoro voor het jaar 2020, het
aantal vergaderingen, de werkingsmiddelen en de uitgebrachte adviezen. Het jaarverslag en de
gebundelde, integrale adviezen uitgebracht in 2020 worden ter beschikking gesteld via de
provinciale website www.provincieantwerpen.be (zoekwoord procoro).
In 2020 heeft de Procoro van de provincie Antwerpen twee keer online vergaderd en één advies
uitgebracht.
Daarnaast heeft de Procoro geen studie-uitstap gemaakt wegens de Coronamaatregelen.

Maart 2021

De secretaris,

Luc Wellens

de voorzitter,

Kris Vreys
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Historiek
De provinciale commissie voor ruimtelijke ordening (Procoro) werd opgericht bij decreet
van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening. De
oprichtingsbepaling werd overgenomen in art. 1.3.2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening.
De adviescommissie bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, 11 deskundigen vanuit het
maatschappelijke middenveld en 11 deskundigen vanuit de provinciale diensten.
De Procoro verleent advies in de verschillende fasen van de totstandkoming van een
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP): de fase van de startnota (publieke
raadpleging), het voorontwerp PRUP (plenaire vergadering) en het ontwerp PRUP
(openbaar onderzoek). In de fase van het ontwerp PRUP bundelt en coördineert zij ook de
adviezen, opmerkingen en bezwaren die werden uitgebracht tijdens het openbaar
onderzoek. Eenzelfde taak heeft zij naar aanleiding van het openbaar onderzoek over
aanvragen voor een planologisch attest.
De Procoro heeft ook een adviserende rol bij de totstandkoming van het provinciaal
beleidsplan ruimte.
Daarnaast kan de Procoro advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle
aangelegenheden met betrekking tot de provinciale ruimtelijke ordening, op eigen initiatief
of op verzoek van de provincieraad of de deputatie.
Na de installatie van een nieuwe provincieraad benoemt deze ook de leden van een nieuwe
commissie voor zes jaar.
Na de verkiezingen van 14 oktober 2018 werd op 3 december 2018 een nieuwe
provincieraad geïnstalleerd. De verschillende vertegenwoordigde geledingen werden
bevraagd en droegen kandidaat-leden voor. Bij provincieraadsbesluit van 26 september
2019 werd de nieuwe commissie samengesteld.
De eerste vergadering in deze nieuwe samenstelling vond plaats op 18 november 2019.
Na een eerste wijziging van de nieuwe samenstelling in 2019 keurde de provincieraad in
2020 drie maal wijzigingen van de samenstelling goed.
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Samenstelling in 2020
2.1

Procoro

De nieuwe samenstelling werd goedgekeurd in de provincieraad van 26 september 2019
en trad in werking op 27 oktober 2019.
Toelichting bij het onderstaande overzicht: wijzigingen in de samenstelling worden
inspringend weergegeven onder het vervangen lid, met vermelding van de datum waarop
de wijziging in werking trad, resp.:
- 24/2 - wijzigingen doorgevoerd bij besluit van de provincieraad van 23 januari 2020
- 26/7 - wijziging doorgevoerd bij besluit van de provincieraad van 25 juni 2020
- 25/10 - wijziging doorgevoerd bij besluit van de provincieraad van 24 september
2020.
Voorzitter:
Ondervoorzitter:
Secretaris:

Kris Vreys
Els Kenis
Greet Bergmans
25/10 Luc Wellens

Effectieve leden

Plaatsvervangende leden

Verenigingen in de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen
Koen Grolus (Natuurpunt)
Jan Claes (BBL)
Thierry van der Straten (Landelijk Vlaanderen)

Ria Van Peer (Natuurpunt)
Paul Staes (BBL)
Kris Oorts (Hubertus Vereniging
Vlaanderen)

Werkgeversorganisaties in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
Dirk Bulteel (Voka)
Sofi Van Ussel (UNIZO)
24/2 Benjamin Van Laethem (UNIZO)

Guy Beyens (Voka)
Youssef Chatar (UNIZO)

Werknemersorganisaties in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
Iris Baetens (ABVV)
Luk Vanden Poel (ACV)

Peter De Ridder (ABVV)
Willy Mariën (ACV)

VZW met als doelstelling het duurzame ruimtegebruik, de kwaliteit van de stedenbouw, de
ruimtelijke ordening en de ruimtelijke planning
Paul Wuillaume (VRP)
Patrick Ibens (VLORO)

Roeland Smits (VRP)
Sophie D’Hulst (VLORO)

Landbouworganisaties in de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij
Matti Lammers (Boerenbond)
Peter Van De Vel (ABS)

Evi Van Camp (Boerenbond)
Ludo Van Loon (ABS)

Provinciale administratie, economie
Els Kenis
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Provinciale administratie, toerisme
Marjan Bresseleers

Gaston Maes

Provinciale administratie, huisvesting
Ad Coenen

Mia Philips

Provinciale administratie, mobiliteit
Jannes Vercammen

Mathias De Beucker

Provinciale administratie, landbouw
Christel Claes

Marlies Caeyers

Provinciale administratie, leefmilieu
Veerle Herssens

Yves Goossens

Provinciale administratie, onroerend erfgoed
Ignace Bourgeois

Joachim Piens
24/2 Mathias Thyvelen

Provinciale administratie, ruimtelijke ordening
Miranda Coppens
Veerle Van Dooren
Arpad Dorozmai
Kate Vanderstraete

2.2

Tine Van Hoof
Marieke Gruwez
Veerle De Munck
26/7 Inge Rijmenans
Hilde Pelgrims

Bureau van de Procoro

Voorzitter:
Kris Vreys
Ondervoorzitter:
Els Kenis
Provinciale administratie ruimtelijke ordening:
Miranda Coppens
Secretaris:
Greet Bergmans, vanaf 25 oktober 2020: Luc Wellens
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Commissievergaderingen en activiteiten in 2020
3.1

Aanwezigheden van de commissievergaderingen

Voor het uitbrengen van het enige advies heeft de Procoro vergaderd in oktober. In
december heeft de Procoro vergaderd over de programmatie 2021 en over de rol van de
Procoro op basis van de resultaten van de enquête onder de leden in het voorjaar van
2020.
Bij beide vergaderingen was steeds het vereiste aantal leden aanwezig.
Effectieve leden
Kris Vreys
Els Kenis
Koen Grolus
Jan Claes
Thierry van Der Straeten
Dirk Bulteel
Benjamin Van Laethem
Iris Baetens
Luk Vanden Poel
Paul Wuillaume
Patrick Ibens
Matti Lammers
Peter Van De Vel
Marjan Bresseleers
Ad Coenen
Jannes Vercammen
Christel Claes
Veerle Herssens
Ignace Bourgeois
Miranda Coppens
Veerle Van Dooren
Arpad Dorozmai
Kate Vanderstraeten
Totaal aanwezigen:

Jaarverslag Procoro 2020

5/10
X
P
X
0
0
X
X
0
X
X
0
P
X
X
X
X
P
X
X
X
X
X
X

14/12
X
X
X
X
X
0
X
0
X
X
0
P
X
X
X
**
P
X
0
X
X
X
X

19

18

Legende:
X

= aanwezig

P

= plaatsvervanger aanwezig

0

= niet aanwezig

*

= nog geen effectief lid

**

= geen effectief lid meer
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3.2

Uitgebrachte adviezen

In 2020 heeft de Procoro één advies uitgebracht, nl. over de startnota PRUP ‘Afbakening
winkelvrije en winkelarme zones N10 van Lier tot en met Heist-op-den-Berg’ – advisering
in de fase van de publieke raadpleging.
Een bundel met het integrale advies uitgebracht in 2020 wordt gepubliceerd op de
website www.provincieantwerpen.be (via zoekwoord ‘procoro’).

3.3

Studie-uitstap

In 2020 was er geen studie-uitstap wegens de Coronamaatregelen.
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Werkingsmiddelen
Op 28 februari 2002 besliste de provincieraad om het presentiegeld voor de voorzitters en
de leden van de commissie vast te stellen op 75,00 euro, bedrag dat vermeerderd wordt
met de reis- en verblijfskosten, berekend volgens de regels die gelden voor de provinciale
ambtenaren.
De leden die tot het personeel van de provincie behoren ontvangen geen presentiegeld in
het geval dat de vergaderingen binnen de diensturen vallen. Zij ontvangen ook geen
vergoeding voor reis- en verblijfskosten in het geval de vergadering plaatsvindt op hun
standplaats.

Datum
vergadering

Vergoedingsgerechtigde

6 mei 2019 *
(19 leden aanwezig)
5
oktober
2020
(online,
19
leden
aanwezig)
14 december 2020 **
(online,
18
leden
aanwezig)
Totaal presentiegelden:
Totaal reiskosten:
Totaal:

Brutobedrag

leden

7

Presentiegelden:
Reiskosten:

€ 525,00
€ 53,08

7

Presentiegelden:
Reiskosten:

€ 525,00
€ 0,00

?

Presentiegelden:

€ ?,00

Reiskosten:

€ 0,00
€ 1.050,00
€ 53,08
€ 1.103,08

*: De vergadering van 6 mei 2019 is uitbetaald op 28 februari 2020.
**: De vergadering van 14 december 2020 wordt niet meegerekend in de uitgaven van
2020, want die is uitbetaald op 28 januari 2021.
In het totaal werden vergoedingen ten belope van 1.103,08 euro uitbetaald, waarvan
1.050,00 euro aan presentiegelden (van 2020) en 53,08 euro aan reiskosten (van 2019).
Omdat de beide vergaderingen in 2020 online doorgingen wegens de Coronamaatregelen,
zijn er geen reiskosten gemaakt in 2020.
In het budget van 2020 werd, naast het budget voor zitpenningen en presentiegelden voor
derden, voorzien dat overige werkingskosten van de Procoro konden worden opgevangen
binnen de werkingskosten van de dienst Ruimtelijke Planning.
In 2020 waren er geen overige werkingskosten
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