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PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 
__________ 

 
VERGADERING VAN 9 DECEMBER 2021 

__________ 
 

 

De vergadering wordt geopend te 14.00 uur. 

 

Mevrouw de Gouverneur en de heer Provinciegriffier zijn aanwezig. 

 

Tekenden de aanwezigheidslijst: 

 

De heer ANCIAUX Koen 

Mevrouw BAKELANTS Ann 

Mevrouw BOONEN Nicole 

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 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 VRANCKEN Isabelle 

Mevrouw WECKHUYSEN Wendy 

 

Verontschuldigd: 

Mevrouw VAN GORP Valery 
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De raad is bijeen in openbare vergadering. 

 

 

OPENBARE VERGADERING 

 

 
VOORZITTER.- Een goedemiddag allemaal. Allemaal welkom op het vervolg van onze 
provincieraad van 3 december. Voor ABM: als u ABM opent en u ziet niet direct 3 december 
staan, de zitting, dan gaat u naar het kalendertje bovenaan en dan klikt u op 3 december. Dan 
zal de agenda tevoorschijn komen. U mag ABM al openen op punt 2/1 van de agenda voor de 
eerste stemming van vandaag. 
 
 

2. Platteland, Europa en Flankerend Arbeids- en Onderwijsbeleid 

 

Nr. 2/7 van de agenda 

 

Tussenkomst van de heer Louis Schoofs over de streekplatformen en de 

economische kernversterking van de dorpskernen. 
 
 
VOORZITTER.- De heer Schoofs heeft het woord. 
 
De heer SCHOOFS.- Bedankt, voorzitter. Ondervoorzitter, of –ster. Is het? Nu twijfel ik. 
Mijnheer De Quick. Sorry. Collega’s en deputatie, ik twijfelde of dat het ondervoorzitter of –ster 
is. Oké, bedankt. Ter. Toch? Ster. 
 
VOORZITTER.- Gewoon goedendag. 
 
De heer SCHOOFS.- Oké, bedankt. 
 
VOORZITTER.- Er zijn al drie minuten voorbij. 
 
De heer SCHOOFS.- Ik zal heel kort zijn. In alle ernst. De kernversterking van de dorpskernen is 
een complex en traag proces met vele stakeholders. De inzet van de provincie via de 
detailhandelscoaches, de reglementssubsidie van dorpspuntenrealisaties zijn werkbare 
instrumenten die de provincie inzet. Alle ondersteuning en waardering van onze fractie 
hiervoor, laat daar geen twijfel over bestaan. 
 
De detailhandel een robuust economische plaats geven vereist het inbedden in het lokaal en 
bovengemeentelijk weefsel. Dit is denkelijk gemeente overstijgend, het omvat aspecten van 
circulaire economie, mobiliteit, bereikbaarheid, comfort en veiligheid, marketing, 
communicatie, informatica. Dat is de reflectie die ik maak. 
 
Misschien is het wenselijk omwille van de complexiteit van deze processen en zulke projecten 
van een project gaan uit te diepen als mogelijk masterproject. Waarom deze reflectie? En het is 
geen kritiek, het is een reflectie op de schaarsheid van middelen en mensen. Als ik een paar 
maanden geleden een webinar had met een aantal leden van de gemeenteraad, ook in de 
meerderheid, en we hadden het over het inzetten van die detailhandelscoaches, waar dat men 
heel positief over was, kwam toch ook iedere keer naar boven de complexheid dat het niet met 
één project tot stand kan komen, dat het veel meer vereist. Van daaruit is het misschien wel de 
reflectie die ik maak: gaan we er op deze manier geraken? Moet er in plaats van, ik wil het niet 
negatief brengen, versnipperen en een stuk de krachten te bundelen vanaf dat je werkbare 
modellen hebt dat je het een plek kunt geven of dat dat dan de POM is of een andere 
organisatie? Dat is eigenlijk de reflectie die ik maak. Ik verwijs daar eigenlijk ook naar de 
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streekplatformen die we verlaten hebben, omdat we dacht ik toch ook niet daar de ideale 
werkmethode vonden. Het is een reflectie van iets wat dat we ten volle steunen. Dank u. 
 
VOORZITTER.- Dank u wel, mijnheer Schoofs. Gedeputeerde Helsen heeft het woord. 
 
Mevrouw HELSEN, gedeputeerde.- Dank u wel, voorzitter. Collega Schoofs, dank u wel voor de 
vraag. In uw vraag zitten drie verschillende elementen die u aan elkaar wil linken, maar die 
vandaag en ook naar de toekomst toe ook wel een verschillende benadering kennen en vragen. 
Ik wil dan ook heel graag ingaan op die verschillende elementen die u aanraakt in de vraag. Die 
drie elementen waar ik wil op ingaan, is dus het dorpenbeleid waar u het over hebt, het 
detailhandelsbeleid en het streekbeleid. 
 
Nu, als we kijken naar ons detailhandelsbeleid vandaag, dan is het zo dat de 
detailhandelscoaches op vraag van gemeentebesturen initiatieven nemen om te kijken naar de 
detailhandel in die gemeenten, maar zij doen dat op een geïntegreerde aanpak. Zij kijken niet 
enkel en alleen naar die gemeente zelf, maar ook naar die omgeving daar rond, omdat een goed 
advies voor een bepaalde gemeente vereist om ruimer te kijken dan die gemeente zelf. Dat zit 
eigen in de methodiek die zij nu hanteren. U hebt gelijk: je moet dat ruim genoeg bekijken in 
een omgeving, in een regio, maar het is wel belangrijk om het lokale bestuur goed te adviseren, 
met hen in dialoog te gaan over het beleid dat zij al dan niet willen voeren, de voor- en de 
nadelen van het een en het ander goed met hen door te nemen zodanig dat zij de juiste 
instrumenten kunnen inzetten om daarmee aan de slag te gaan. 
 
Het is dus inderdaad zo dat de methodiek die de detailhandelscoaches gebruiken dat dat niet 
enkel en alleen gaat over lokale economie, maar dat dat ook raakt aan een ruimtelijke ordening, 
een beleid dat daar rond kan gevoerd worden, maar dat heeft ook te maken met mobiliteit, zelfs 
met toerisme en verschillende andere beleidsdomeinen soms die in een bepaalde gemeente toch 
wel relevant zijn om mee in ogenschouw te nemen om dat lokaal bestuur goed te begeleiden in 
datgene wat zij aan beleid willen voeren met ook de gewenste resultaten die zij dan willen 
vooropstellen. Telkens wordt er gekeken hoe dat er dan toch een multidisciplinair strategisch 
commercieel plan kan opgemaakt worden. Ook op de lange termijn, want u hebt daar gelijk in: 
die resultaten kan je niet op heel korte termijn boeken, want dat zijn soms, niet altijd, maar toch 
in veel gevallen, zijn dat langzame procedures, langzame trajecten, maar die toch wel zijn 
resultaten afwerpen. Dus het is een visie die ontwikkeld wordt en waar dat dus de 
detailhandelscoaches zich altijd ook baseren op de provinciale visie die we hebben ontwikkeld 
waarin dat die kernversterking toch wel heel centraal staat en waar dat dus die verschillende 
krachtlijnen die in die visie zijn uitgewerkt ook worden toegepast bij die lokale besturen. 
 
U stelt voor om naar de toekomst toe te werken met, te vertrekken van één masterproject. Nu, ik 
kan zeggen dat wij vandaag zelfs meer dan één masterproject reeds realiseren en dat we de 
ambitie hebben naar de toekomst toe om ons niet te beperken tot één masterproject, maar om 
daar waar dat er vragen zijn om daar ook aan de slag te gaan. We zijn momenteel in meer dan 
dertig lokale besturen al aan de slag rond de detailhandel en de ontwikkelingen die mogelijk 
zijn, ontwerpen die kunnen opgemaakt worden. Een aantal voorbeelden daarvan zijn het 
baanbrekend winkelen, de baanwinkels langs de N10 waar dat wij dus met de verschillende 
gemeenten, Lier, Berlaar, Putte, Heist-op-den-Berg, toch wel een heel strategisch commercieel 
plan hebben ontwikkeld waar dat die gemeenten zich hebben geëngageerd om de verlinting van 
die handelszaken om dat tegen te gaan en om die kernversterking te realiseren en om te 
bekijken hoe dat al die verschillende gemeenten ieder op zich een beleid kunnen voeren om in 
die richting te evolueren. 
 
Ook in de stadsregio Turnhout zijn wij met vier gemeenten aan de slag gegaan met onze 
detailhandelscoaches om zowel in Turnhout, Vosselaar, Beerse en Oud-Turnhout te bekijken: 
hoe kunnen die gemeenten samen een bovengemeentelijke visie ontwikkelen als het gaat over 
detailhandel en ervoor te zorgen dat de supermarkten die in die omgeving ontwikkeld worden 
dat dat op een juiste manier gebeurt waarmee dat er kernversterking gerealiseerd wordt en dat 
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die kernen rondom die centrumstad daar ook mee aan zet zijn om daar gezamenlijk een beleid 
rond te voeren?  
 
Een ander voorbeeld waar wij aan de slag zijn, is Wommelgem, Borsbeek en Wijnegem. Daar 
wordt ook gefocust op detailhandelszaken langs de R11 en de N116 om daar nieuwe inplantingen 
te bekijken, wat de effecten daarvan zijn op die dorpskernen en om daar ook binnen die visie 
van kernversterking een juist vergunningenbeleid te voeren vanuit die drie gemeenten samen, 
omdat zij een impact hebben op datgene wat er langs die wegen gebeurt.  
 
Dus dat zijn drie voorbeelden die we vandaag reeds hebben waar dat eigenlijk een masterplan 
voor opgemaakt wordt met verschillende gemeenten waar dat wij uit analyses vanuit binnen die 
omgeving, binnen die regio zien dat het belangrijk is om met die verschillende gemeenten 
samen te werken. 
 
VOORZITTER.- Mag ik vragen uw antwoord af te ronden? 
 
Mevrouw HELSEN, gedeputeerde.- Ja. U vertrekt vanuit het dorpenbeleid. Nu, in dorpenbeleid 
komt detailhandel aan bod als één element, maar gaat het ook veel ruimer om te bekijken: als 
we naar een dorp kijken, wat kan dan de plaats zijn van die detailhandel? Wat is die vandaag? 
Welke ontwikkelingsmogelijkheden zijn er en welke zijn er niet? Dat is een totaal andere 
benadering, maar op niveau van dat dorp is dat de manier waarop dat dat het best benaderd 
wordt als we kijken naar detailhandel. Maar die dorpspunten omvat veel meer dan enkel en 
alleen detailhandel. We kijken daar: wat zijn de noden in dat dorp en welke functies moeten 
eigenlijk gebundeld worden in dat dorp om een aantal functies die er vandaag niet meer zijn, 
een aantal voorzieningen die er niet meer zijn om die op een vernieuwde manier een plaats te 
geven en om ook ervoor te zorgen dat we met nieuwe initiatieven niet in concurrentie gaan met 
de detailhandel die er nog wel is, maar dat we die net versterken. 
 
Dan de link die u wil leggen met het streekbeleid, daar zou ik toch heel graag willen aangeven 
dat het streekbeleid zich toch wel nog op een andere activiteit richt. Dat is echt de 
speerpuntsectoren die daar aan bod komen die van belang zijn in onze provincie en waarbij dat 
we willen kijken op niveau van een provincie: welke socio-economische ontwikkelingen zijn daar 
nodig op provinciaal niveau, geclusterd per speerpuntsector? En om te bekijken: welke nieuwe 
ontwikkelingen zijn er daar nodig? Dat zijn drie verschillende invalshoeken om te kijken naar 
socio-economische ontwikkelingen. Het is belangrijk om die drie verschillende niveaus ook naar 
de toekomst toe aan te houden. Ik geef nogmaals mee dat wij vandaag reeds meer dan één 
masterproject daar rond realiseren en dat wij sowieso willen ingaan op de vragen die komen en 
dat wij daar ook de mogelijkheid hebben om dat op een degelijke manier te doen. 
 
 
VOORZITTER.- Dank u wel, mevrouw Helsen. De heer Schoofs heeft het woord. 
 
De heer SCHOOFS.- Bedankt. Wat ik zeker meepak, zijn uw drie invalshoeken. Ik vind dat dat 
een duidelijkheid extra geeft. 
 
VOORZITTER.- Dank u wel. Mag ik toch vragen de antwoorden allemaal te korten op vijf 
minuten, want anders gaan we vanavond om negen uur hier denk ik nog zitten. Dus voor 
iedereen die nog moet spreken vandaag de vijf minuten behouden. 
 
 

Nr. 2/8 van de agenda 

 

Tussenkomst van mevrouw Fauzaya Talhaoui over Green Deal 2050, 

integratie lokale besturen (innovatie, digitalisering, duurzaamheid). 
 
 
VOORZITTER.- Mevrouw Talhaoui heeft het woord. 
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Mevrouw TALHAOUI.- Dank u wel. Ik ga het proberen kort te houden ook, van de lokale 
streekplatformen naar Europa terug. Collega’s, mevrouw de gedeputeerde, we hebben vorig jaar 
over de Europese Green Deal gesproken waarbij Europa aan de lidstaten vraagt om tegen 2050 
klimaatdoelstellingen te formuleren voor een CO2-Europa. We hebben ondertussen ook 
Glasgow gehad met heel wat engagementen. Die instrumenten zijn opgezet om programma’s te 
realiseren inzake innovatie, digitalisering en een vergroening van de economie. 
 
We hebben vorig jaar ook gesproken over het Europees herstelfonds of het coronafonds dat ook 
Europa heeft opgericht om de klap van COVID-19 op te vangen. Dat moest ook gaan over 
innovatie en digitalisering. 
 
Dan heb ik twee vraagjes. Qua vragen: hoeveel budget heeft het APB PSES ondertussen kunnen 
genieten en besteden uit het herstelfonds, het coronafonds? Welke projecten zijn ingediend of 
hoeveel projecten of reeds in uitvoering? We hebben het gisteren in het kader van het GKC 
gehad over de zorg en Europese subsidies. 
Mijn tweede vraag: vaak heb ik zo de indruk of kunnen we ons niet van de indruk ontdoen dat er 
dezelfde gemeenten of steden met gelijkaardige partners projecten indienen, waarschijnlijk 
omdat die partners ook een zekere expertise hebben ontwikkeld in de loop der jaren om die 
cofinanciering aan te vragen. Mijn vraag is dan ook: hoe kunnen we nog meer lokale besturen op 
de hoogte brengen, aanmoedigen, ondersteunen in het zoeken naar partners om projecten in de 
context van de Europese Green Deal aan te vragen? Want ik denk dat heel veel van die kleinere 
gemeenten gewoon niet over het personeel beschikken dat gespecialiseerd is in die Europese 
subsidies om zulke projecten ook bij ons in te dienen voor cofinanciering. Dank u wel. 
 
VOORZITTER.- Dank u wel, mevrouw Talhaoui. Gedeputeerde Helsen heeft het woord. 
 
Mevrouw HELSEN, gedeputeerde.- Dank u wel, voorzitter. Collega Talhaoui, als antwoord op 
uw eerste vraag, hoeveel budget dat PSES ondertussen ontvangen heeft van het Europees 
herstelfonds: nul EUR. Dus daar is heel duidelijk beslist om de middelen uit het Europees 
herstelfonds om dat eigenlijk vanuit de deelstaten verder aan te wenden en daar is een oproep 
geweest. Om op uw vraag te antwoorden: hoeveel projecten zijn er behandeld en goedgekeurd? 
Wel, het is Vlaanderen die in het kader van EFRO een oproep gelanceerd heeft en waar dat er 
dus verschillende dossiers zijn ingediend vanuit heel Vlaanderen. Voor onze provincie 
Antwerpen zijn er twee dossiers in het kader van die oproep goedgekeurd. Dat betreft een 
investering in het competentiecentrum rond Life Sciences in samenwerking met Vitalent en een 
tweede project gaat over een bijkomende investering bij Anicells, een spin-off van de 
Universiteit van Antwerpen rond celtherapie. Dus het is heel goed dat er twee dossiers uit onze 
provincie door Vlaanderen zijn goedgekeurd en dat we op die manier toch extra investeringen 
naar onze provincie kunnen krijgen. Maar het is vanuit Vlaanderen dat die oproepen gelanceerd 
zijn en dat is niet via de verschillende provincies gegaan. 
 
Uw vraag met betrekking tot de lokale besturen die intekenen op die projecten: ja, dat klopt wat 
u zegt. Wij zien dat ook, dat het voor grote steden haalbaar is om dat te doen om dossiers voor te 
bereiden en in te dienen. Ze hebben daarvoor ook personeel vrijgemaakt om daar op in te zetten. 
Wij zien ook die lokale besturen die daar sterk op inzetten, die daar personeel voor vrijmaken 
om zich daarin te specialiseren, dat die er ook in lukken om goede projecten in te dienen en om 
de subsidies te verwerven. Als ik kijk naar de budgetten, dan is het zo dat er 110 miljoen EUR 
aan Europese subsidies in de voorbije periode naar onze provincie gegaan zijn. 34 miljoen 
daarvan ging naar steden en gemeenten, waarvan 20 miljoen naar de stad Antwerpen, 6 miljoen 
naar de stad Mechelen en 1 miljoen naar Turnhout. Dus dat is inderdaad in lijn met wat u zelf 
ook zegt.  
 
Nu, vanuit de provincie proberen wij zelf met onze aanpak vanuit de Dienst Europa er voor te 
zorgen dat ook kleinere gemeenten in aanmerking komen om projecten in te dienen, om er voor 
te zorgen dat er ook middelen naar die kleinere gemeenten gaan. Wij stellen vast dat het dan 
vooral ook de provincie is die daarin een cruciale rol speelt. We hebben de voorbije periode 
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bijvoorbeeld gezien dat vanuit onze Dienst Detailhandel er verschillende projecten uitgewerkt 
zijn in samenwerking met gemeenten waardoor dat zij ook subsidies krijgen. Vanuit Kamp C 
gebeurt dat. Kamp C werkt samen met lokale besturen om op het terrein een aantal projecten te 
realiseren rond verduurzaming. Kempisch Landschap heeft ook een samenwerking met 
verschillende gemeenten en bekijkt ook hoe dat zij met Europese subsidies een aantal projecten 
kunnen realiseren.  
 
Zo hebben wij bijvoorbeeld met Edegem, Heist-op-den-Berg, Merksplas, Zoersel concrete 
projecten met Europese subsidies in die gemeenten kunnen realiseren. Als provincie nemen we 
daar echt wel een belangrijke rol in op. Wij zullen dat ook naar de volgende programmaperiode 
doen. Wij zien dat wij echt een meerwaarde betekenen voor die kleine gemeenten door hen goed 
te begeleiden. Dat betekent informeren, begeleiden, er voor zorgen dat zij in netwerken terecht 
komen waarin dat zij heel veel kunnen leren, partnerschappen kunnen ontwikkelen zodanig dat 
ook zij kunnen genieten van die Europese subsidies. Momenteel is onze Dienst Europa in 
overleg met bijvoorbeeld VLEVA en de VVSG om te bespreken hoe dat wij in de volgende 
programmaperiode die begeleiding naar die kleinere gemeenten toe nog kunnen versterken. 
Maar u hebt gelijk: dat is een belangrijke rol die wij als provincie kunnen opnemen, moeten 
opnemen en we gaan dat ook doen. 
 
VOORZITTER.- Dank u wel, gedeputeerde Helsen. Mevrouw Talhaoui heeft het woord. 
 
Mevrouw TALHAOUI.- Dank u wel, mevrouw de gedeputeerde, voor dit antwoord. Ik ben er 
zeer van overtuigd dat onze mensen op het APB PSES competente en zeer hardwerkende 
mensen zijn. Misschien moeten we daar ook eens kijken of dat we die ook niet op een of andere 
manier kunnen ondersteunen om inderdaad naar de toekomst toe nog meer lokale besturen 
naar die Europese financiering te kunnen begeleiden, maar daar komen we dan misschien op 
terug volgend jaar. Dank u. 
 
VOORZITTER.- Dank u wel, mevrouw Talhaoui. 

 

 

Nr. 2/1 van de agenda 

 

APB Provinciaal Secretariaat Europese Structuurfondsen. Meerjarenplan 

2020-2025 en Kredieten 2022. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

De beheersovereenkomst bepaalt onder meer dat de deputatie jaarlijks aan de 

provincieraad het meerjarenplan van het APB ter goedkeuring voorlegt. Tevens 

wordt de jaarlijks vaststelling van de kredieten voor het komende werkingsjaar 

voorgelegd aan de provincieraad. 

 

2. Juridische context 

 

Titel IV en het artikelen 236 van het Provinciedecreet. 

De beheersovereenkomst. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 
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SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten 

SDG-subdoelstelling 16.6: Doeltreffende, verantwoordelijke en transparantie 

instellingen ontwikkelen op alle niveau’s. 

 

Door uw raad werd in vergadering van 26/9/2021 oprichting van het autonoom 

provinciebedrijf goedgekeurd. Dit provinciebedrijf werd met ingang van 1/1/2014 

operationeel. 

 

Het autonoom provinciebedrijf heeft als kernopdracht: “De positie van de provincie 

Antwerpen ten aanzien van Europa, de Europese Unie, en meer bepaald ten aanzien 

van de beleids- en financieringsmogelijkheden die hieruit voortvloeien, te 

optimaliseren.” 

 

De beheersovereenkomst bepaalt onder meer dat de deputatie jaarlijks aan de 

provincieraad het meerjarenplan van het APB ter goedkeuring voorlegt. Tevens 

wordt de jaarlijks vaststelling van de kredieten voor het komende werkingsjaar 

voorgelegd aan de provincieraad. 

In het meerjarenplan worden de financiële consequenties voor de genomen 

beleidskeuzes opgenomen. De financiële documenten zijn digitaal toegevoegd. 

 

In de kredieten 2022 is een budgettaire personeelsbehoefte van 14,35 VTE 

voorzien. Een organogram is digitaal toegevoegd. 

 

Tevens bevatten de kredieten 2022 tegenover de vorige opmaak de nodige 

middelen voor geplande investeringen. Er zijn geen wijzigingen t.o.v. 2021. 

 

De jaarlijkse dotatie, die door het provinciebestuur ten behoeve van het autonoom 

provinciebedrijf dient voorzien te worden om haar missie en activiteiten te 

ontwikkelen bedraagt in het meerjarenplan: 

- 2022 : 871 060  EUR 

- 2023 : 173 882  EUR 

- 2024 : 1 162 634  EUR 

- 2025 : 1 305 862  EUR 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 10 november 2021. 

 

Het ontwerp van het meerjarenplan 2020-2025, kredieten 2022 van het autonoom 

provinciebedrijf werd door de raad van bestuur van het APB vastgesteld op 

25 november 2021. 
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BESLUIT 

 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt het meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2022 van het 

autonoom provinciebedrijf Provinciaal Secretariaat Europese Structuurfondsen. 

 

Artikel 2: 

Goedgekeurd wordt dat het autonoom provinciebedrijf Provinciaal Secretariaat 

Europese Structuurfondsen voor de realisatie van de doelstellingen in 2022 een 

dotatie van 871 060 EUR zal ontvangen. 

 

 

VOORZITTER.- Geen vragen? 
 
De stemming kan starten. 
 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
33 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
25 leden hebben ja gestemd; 
8 leden hebben zich onthouden. 
 
Goedgekeurd met 25 stemmen ja, bij 8 onthoudingen. 

 

 

Nr. 2/9 van de agenda 

 

Tussenkomst van de heer Brend Van Ransbeeck over alternatieve 

woonvormen voor de toekomst. 
 
 
VOORZITTER.- De heer Van Ransbeeck heeft het woord. 
 
De heer VAN RANSBEECK.- Goedenamiddag, iedereen, collega’s. Dank u, voorzitter, mevrouw 
de ondervoorzitster. Geachte leden van de deputatie en ook dus collega’s van thuis uit, zoals ik, 
of in de raadszaal. Zoals u kan zien er wordt hier stevig werk gemaakt van onder meer 
energiezuinig wonen. Mijn interpellatie zelf gaat over wonen, maar niet over energiezuinig 
wonen, of toch een heel klein beetje. Maar het is dus intussen een jaar geleden dat ik mijn 
interpellatie rond kleinschalig wonen op de agenda heb gezet. Het jaar is gepasseerd en de vraag 
naar kleinschalig wonen of tiny houses is enkel nog maar gegroeid. Steeds meer mensen willen 
kunnen wonen en dus hun hoofdverblijfplaats vestigen in een tiny house. Die groep die dat wil 
doen is erg divers en dus ook de beweegredenen. Sommige wensbewoners zien een tiny house 
als hun laatste mogelijkheid om huiseigenaar te worden. Sommige jongeren willen niet huren of 
willen hun wooncarrière starten als eigenaar van een tiny house omdat ze hierin een alternatief 
zien voor de hoge woningprijzen. Zoals u weet zijn die zeer sterk op dit moment of zijn ze zeer 
hoog. Daarnaast is er ook een groep van personen die ideologisch gezien een kleine oppervlakte 
in het groen als woonwens heeft.  
 
Officieel wonen in een wettelijk geplaatste tiny house is vandaag zeer moeilijk, onder meer door 
de stedenbouwkundige regels. Vaak vinden zij geen plaats om hun woning wettelijk te plaatsen 
en/of voldoet hun woning niet aan de regels met betrekking tot de oppervlakte en omvang van 
de woning en kunnen ze dus geen domicilie aanvragen. Sinds kort is het plaatsen van een 
woonunit in de tuin van een bestaande woning onder bepaalde voorwaarden wel mogelijk, zoals 
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u weet, mevrouw de gedeputeerde, in een zorgrelatie tussen de bewoners van de woonunit en de 
woning zelf. 
 
Er zijn echter steeds meer projecten met kleinschalige woningen die een oplossing bieden voor 
de problematiek van betaalbaar wonen. Solidair Mobiel Wonen, SMW afgekort, is een 
woonproject van samenlevingsopbouw voor kwetsbare personen en gezinnen in Brussel dat 
inzet op het creëren van een alternatief woonmodel. Het SMW-model werd ontworpen om snel 
woningen te kunnen plaatsen op tijdelijk leegstaande terreinen en in leegstaande gebouwen. Op 
een braakliggend terrein in Brussel worden samen met toekomstige bewoners, thuisloze 
mannen, mobiele woonunits ontworpen en opgebouwd rond een collectieve ruimte. In een 
leegstaand bedrijfspand in Molenbeek werd een tweede pilootproject opgericht, gericht op 
vrouwen en gezinnen met kinderen. Het project wil naast het huisvesten van bepaalde 
doelgroepen ook bijdragen aan de reactivering en op lange termijn herbestemmen van 
leegstaande terreinen en gebouwen. De woonunits, of woonboxen genaamd, zijn uitgevoerd in 
houtskeletbouw en zijn eenvoudige ontwerpen met elementen die in elkaar geklikt kunnen 
worden. Die tijdelijke woningen zijn daardoor niet alleen relatief goedkoop, rond ongeveer de 
1000 EUR per vierkante meter, ze kunnen ook weer relatief gemakkelijk uit elkaar gehaald 
worden en elders weer opgebouwd worden, tot wel vijf keer zonder aan kwaliteit in te boeten.  
 
Dergelijke projecten hebben een belangrijke sociale functie, en dat is de nieuwe insteek in deze 
interpellatie, en kunnen ook een belangrijke rol spelen dus voor kwetsbare personen en 
gezinnen. Naast een dak boven hun hoofd krijgen de bewoners ook intensieve begeleiding op 
maat om een stap vooruit te zetten in hun leven. De bewoners hebben hun domicilieadres in hun 
woonbox en ze betalen huur. Deze huur bedraagt niet meer dan een derde van hun inkomsten 
en dekt de kosten voor water en energie, maar krijgen ook een klein spaarbedrag dat ze op het 
einde van hun verblijf ook nog meekrijgen. 
 
De provincie Vlaams-Brabant hanteert kleinschalig wonen in samenwerkingsverbanden met 
sociale huisvestingsmaatschappijen, private investeerders en sociale verhuurkantoren op 
voormalige campings en zones voor weekendverblijven waarop permanent gewoond mag 
worden. Het PRUP “Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen” biedt 
een oplossing voor meer dan 3000 gezinnen in de provincie Vlaams-Brabant die hun toevlucht 
zoeken in deze recreatieve zones voor permanente bewoning. Enkele zones werden omgezet 
naar zones voor kleinschalig wonen. De woningen tracht men om te zetten naar woningen 
conform de codex Wonen. Dat is niet altijd even simpel. Het PRUP werd tevens ook aangewend 
om gesloten en niet meer gebruikte campings en recreatieve zones om te zetten naar open 
ruimte of natuurgebied. Deze vormen van kleinschalig wonen hebben, behalve het oppervlakte 
van de woningen dan, nog weinig gemeen met de traditionele tiny houses. De toegepaste 
methode en modaliteiten, zoals tijdelijke constructies voor het huisvesten van kwetsbare 
doelgroepen, zijn interessant en ze dienen het algemeen belang doordat ze de acute woonnood 
van bepaalde groepen, of eigenlijk van iedereen hier in de samenleving, in te vullen door een dak 
en de nodige begeleiding aan te bieden. Ik kan trouwens nog heel wat voorbeelden geven van 
initiatieven die op Waals en Brussels grondgebied georganiseerd worden, maar ik zal mij, zeker 
gezien de tijd, beperken tot … 
 
VOORZITTER.- Ja, want uw tijd is op. Dus uw vraag afronden, alstublieft. 
 
De heer VAN RANSBEECK.- Ik wou via deze weg nog eens pleiten vanuit onze fractie voor een 
regelgevend kader voor kleinschalige woningen op provinciaal niveau. Dit met het oog op 
rechtszekerheid, duidelijkheid en mogelijkheid tot initiatief voor de burger en gemeente. Wat de 
provincie Vlaams-Brabant kan, kunnen wij zeker even goed, omdat wij de expertise in huis 
hebben en Kamp C een ontzettend belangrijke actor is. Graag waren wij op de hoogte gesteld 
van de stand van zaken wat betreft kleinschalige woonprojecten, welke stappen er reeds zijn 
genomen sinds vorig jaar tot realisatie van zulke woonprojecten en welke plannen dat er op de 
agenda staan voor het komende jaar. Dank u wel. 
 
VOORZITTER.- Dank u wel, mijnheer Van Ransbeeck. Gedeputeerde Helsen heeft het woord. 
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Mevrouw HELSEN, gedeputeerde.- Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, collega, voor de vraag. Ik 
wil beginnen met te zeggen dat kleinschalig wonen eigenlijk meer is dan de toepassing van tiny 
houses. Dus de mogelijkheden zijn daar zeer divers en het is ook heel interessant om te kijken 
naar de motieven en de noden van mensen die een nieuwe woonvorm nodig hebben.  
 
Ik wil, vooraleer in te gaan op een aantal elementjes die in uw vraagstelling zitten, toch nog eens 
heel duidelijk kaderen hoe dat ons woonbeleid in elkaar zit en heel duidelijk meegeven dat het 
woonbeleid van de provincie Antwerpen niet los staat van het ruimtelijke ordeningsbeleid van 
onze provincie. De twee zijn heel sterk aan elkaar gekoppeld en dat betekent dat wonen sowieso 
enkel toegelaten is op die plekken waar dat wonen volgens de regelgeving kan. U verwijst naar 
de toepassing van de tiny houses waar dat jonge mensen of oudere mensen, dat speelt al geen 
rol, maar mensen die nood hebben aan een betaalbare woning, graag in het groen wonen 
eigenlijk op zoek zijn naar een plaats in het groen waar dat zij in een tiny house kunnen wonen.  
Ik wil heel duidelijk meegeven dat wij vanuit onze provincie het belangrijk vinden dat er op de 
juiste plaatsen gewoond wordt, dat staat ook in onze woonvisie opgenomen, dat wij 
ondersteuning bieden aan verschillende woonvormen, maar op de juiste plaats, om kernen te 
versterken, om ervoor te zorgen dat mensen wonen op een plaats waar dat mobiliteit aanwezig 
is, waar dat ze dicht bij basisvoorzieningen zitten en dat eigenlijk de verschillende aspecten die 
te maken hebben met duurzaamheid en duurzaam beleid moeten gekoppeld worden aan 
ruimtelijke ordening, kernversterking en aan een woonbeleid, en dat willen wij doen. Dat 
matcht voor ons niet met tiny houses in de natuur op een plaats waar niet mag gewoond 
worden. Daar wil ik toch heel duidelijk op ingaan. Maar dat wil niet zeggen dat we geen werk 
kunnen maken van kleinschalig wonen. Dat is een ander gegeven, want het is inderdaad zo dat 
voor een aantal mensen wonen niet betaalbaar is, heel moeilijk, en dat we moeten bekijken op 
welke manier dat we toch een kwaliteitsvolle manier van wonen kunnen realiseren voor al onze 
inwoners in onze provincie. Maar daar zijn andere mogelijkheden. 
 
U hebt het in uw uiteenzetting ook over eigendomsverwerving, dat mensen echt nog altijd in die 
mind set zitten van: we moeten er voor zorgen dat we een eigendom verwerven en momenteel is 
dat niet haalbaar om een woning, een grotere woning te verwerven, dus willen we terugvallen op 
een tiny house. Er zijn ook andere mogelijkheden. Het is niet absoluut noodzakelijk om 
kwaliteitsvol te wonen om een woning in eigendom te hebben. Er is niks mis mee om een 
woning te huren, vandaar dat wij in ons beleid er ook op inzetten om mensen een sociale woning 
te laten huren, maar ook om onze private huurmarkt te versterken. Daarrond hebben wij 
bijvoorbeeld het project met het Bandschap opgericht, dat is een organisatie die zich richt op de 
private huurmarkt, om daar te bekijken hoe dat die kan versterkt worden, woningen op de juiste 
plaatsen gelegen. We zijn het natuurlijk er mee eens dat het belangrijk is om betaalbare 
woningen te voorzien voor mensen die een nood hebben, maar betaalbaar wonen afzetten tegen 
bijvoorbeeld uw voorstel rond tiny houses, ook daar moeten we toch met de nodige kritische blik 
kijken naar dat aanbod, omdat die tiny houses een investering vragen op de korte termijn, die 
zijn niet gratis. Als je dat op langere termijn bekijkt: als de behoefte er is om toch naar een iets 
grotere woning te evolueren, dan is de investering in een tiny house eigenlijk op lange termijn 
geen goede investering. Dat willen wij toch ook nog wel meegeven, omdat uit de analyse blijkt 
dat dat eigenlijk puur financieel niet de juiste piste is om te bewandelen. 
 
U haalt het aspect woonzekerheid ook aan. Daar hebben wij als provincie een project lopende 
gehad: wonen met kansen van samenlevingsopbouw Antwerpen Stad en samenlevingsopbouw 
provincie Antwerpen. Uit dat project hebben wij geconcludeerd dat het belangrijk is om die 
tijdelijke oplossing, die tijdelijke woningen, die tijdelijke voorzieningen, om daar niet verder op 
te werken, omdat het eigenlijk heel teleurstellend is in de resultaten die we daar mee geboekt 
hebben. Dus ook dat aspect wil ik toch wel meegeven: een les die we geleerd hebben uit een 
project dat we als provincie hebben doorlopen en waar dat we toch ook wel de juiste conclusies 
willen uit trekken om dan ook de juiste keuzes te maken in het beleid. Die juiste keuzes zijn dus 
dat wij inzetten op kleinschalig wonen in de kernen, inzetten op voldoende sociale 
huurwoningen realiseren en daar de sociale huisvestingsmaatschappijen in ondersteunen en zelf 
als provincie ook die private huurmarkt verder ondersteunen zodanig dat daar een versterking 
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kan gerealiseerd worden. Als u vraagt naar de stand van zaken, dan wil ik een aantal mooie 
voorbeelden van kleinschalig wonen meegeven vandaag die wij realiseren of aan het realiseren 
zijn.  
 
Tijdens de tussenkomst van de gedeputeerde worden begeleidende slides getoond. 

 
Ik heb fotootjes meegebracht om het ook duidelijk te maken waarover dat het gaat. U ziet hier 
de woning in Vorselaar. Die staat in het centrum op het marktplein in Vorselaar. Dat was de 
vroegere dokterswoning in het centrum. Daar woonde één gezin en dat hebben we omgebouwd, 
Kamp C heeft daar zijn rol in gespeeld, de sociale huisvestingsmaatschappij Zonnige Kempen 
heeft dit opgekocht en samen met ons gerenoveerd. Nu zijn daar zes woongelegenheden in 
gerealiseerd. Mensen zijn heel tevreden, wonen in de dorpskern, hebben toch een kleinschalige 
woning. Ik denk dat dat een mooie realisatie is. Een tweede realisatie waar dat we momenteel … 
 
VOORZITTER.- Gelieve stilaan af te ronden, alstublieft. 
 
Mevrouw HELSEN, gedeputeerde.- Dus dat is in Arendonk waar wij het klooster in Arendonk 
samen met de sociale huisvestingsmaatschappij ombouwen en waar wij evolueren van een 
klooster naar 26 woongelegenheden die wij in het centrum van Arendonk realiseren waar 
opnieuw mensen kleinschalig kunnen wonen. Dan hebben wij een project nog, Abbeyfield, in 
Malle. Dat is een project waar dat we negen appartementen realiseren en dat is gericht op 
alleenstaande senioren die daar samen kunnen wonen, maar toch elk een klein appartement ter 
beschikking hebben, ook in het centrum van Malle. Dan een vierde mooi voorbeeld is in 
Wijnegem, is een co-housing project waar wij een dertigtal alleenstaanden en gezinnen zullen 
voorzien van woongelegenheden, ook kleinschaliger. Ook een heel mooi project waar dat 
mensen op een betaalbare manier kunnen wonen. Dus dat zijn de projecten die wij op 
verschillende plaatsen in onze provincie realiseren en we hebben de bedoeling om ook de 
volgende jaren dergelijke innovatieve projecten mogelijk te maken, te ondersteunen met de 
middelen die we voorzien, ook vanuit kamp C, onze Dienst Wonen, om ook aan vele andere te 
tonen wat wel mogelijk is, op de juiste plaats ,betaalbaar met woonzekerheid, op de lange 
termijn, om die gezinnen te ondersteunen. 
 
VOORZITTER.- Dank u wel, gedeputeerde Helsen. De heer Van Ransbeeck heeft het woord. 
 
De heer VAN RANSBEECK.- Dank u wel voor het bondige antwoord, gedeputeerde. Ik wou nog 
een kleine verduidelijking geven wat betreft wonen in het groen. Het is zo dat dat een assumptie 
is dat door bepaalde wensbewoners gemaakt wordt of dat dat een wens is van bepaalde tiny 
house bewoners en dat dat geen wens is van alle tiny house bewoners. Dus ik denk dat het zeker 
is, of dat het belangrijk is liever, dat er aan kernversterking wordt gedaan en dat er wordt 
gewoond op de plekken waar dat dat voor voorzien is. Dus dat er niet ineens een enorme 
flexibiliteit wordt uitgewerkt om iedereen hier te laten wonen waar dat ze willen, hun karretje 
ergens kunnen zetten waar dat ze willen. Dat moet zeer sterk gereguleerd zijn op de plekken 
waar dat het nodig is. Dat is een assumptie waar dat wij ook van uitgingen toen dat we dit punt 
voorstelden, net zoals de interpellatie die dat we vorig jaar gedaan hadden. Dus het moet in het 
voordeel zijn van een goede ruimtelijke ordening. 
 
Wat dat ik wel merk, om op het laatste punt van uw repliek in te gaan, is dat heel veel 
bouwpromotoren nog niet de reflex maken om ook rekening te houden met kwetsbare 
doelgroepen of eenpersoonsgezinnen of eenpersoonshuishoudens en dat die reflex wel sterker 
mag gestimuleerd worden, vanuit de gemeentebesturen onder andere, want die hebben die 
bevoegdheid ook wel om zulke voorwaarden op te leggen aan nieuwe bouwprojecten. Dus ik 
vind het zeer goed dat daar aandacht wordt aan gegeven, maar ik denk dat we het ook al ver 
moeten gaan zoeken om te kijken of dat het budgettair haalbaar is voor mensen met een beperkt 
budget. Tot slot, u had gisteren in uw uiteenzetting gezegd dat er een uitstap naar Kamp C 
mogelijk zou zijn. Niet alleen maar om het nieuwe gebouw te bewonderen, maar ik denk dat het 
ook interessant is om te kijken welke praktijken Kamp C voor onder andere provincie Vlaams-
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Brabant realiseert en dat we daar ook een beetje informatie over kunnen krijgen. Dat is nog 
hetgeen dat ik wou meegeven. 
 
VOORZITTER.- Dank u wel, mijnheer Van Ransbeeck. 

 

 

Nr. 2/2 van de agenda 

 

APB Kamp C. Meerjarenplan 2020-2025 en Kredieten 2022. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

De beheersovereenkomst bepaalt onder meer dat de deputatie jaarlijks aan de 

provincieraad het meerjarenplan van het APB ter goedkeuring voorlegt. Tevens 

wordt de jaarlijks vaststelling van de kredieten voor het komende werkingsjaar 

voorgelegd aan de provincieraad. 

 

2. Juridische context 

 

Titel IV en het artikelen 236 van het Provinciedecreet. 

De beheersovereenkomst. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

 
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten 

SDG-subdoelstelling 16.6: Doeltreffende, verantwoordelijke en transparantie 

instellingen ontwikkelen op alle niveau’s. 

 

Door uw raad werd in vergadering van 26 september 2013 oprichting van het 

autonoom provinciebedrijf goedgekeurd. Dit provinciebedrijf werd met ingang van 

1 januari 2014 operationeel. 

 

Het autonoom provinciebedrijf heeft als kernopdracht: 

 

“Kamp C is de partner voor burgers, bouwprofessionelen en lokale overheden voor 

de ondersteuning van de transitie naar een duurzame samenleving. Bij Europese 

projecten op het vlak van duurzaamheid en innovatie moet Kamp C zich aanbieden 

als partner zodat geen opportuniteiten verloren gaan. Kamp C zet zich in om 

genoemde doelgroepen te activeren en hen hierin verder te begeleiden. 

 



VERGADERING VAN 9 DECEMBER 2021 

 181 

Kamp C plant acties om alle (technische) leerkrachten en hun leerlingen te 

bewegen een bezoek te brengen aan het domein. Het bedrijf werkt verder aan de 

bewustwording van de burger met betrekking tot duurzaamheid en stimuleert de 

lokale overheden tot het definiëren en uitvoeren van ambitieuze klimaatplannen. 

Daarnaast behoort het in stand houden van een geactualiseerde tentoonstelling tot 

de vaste acties. Als educatief centrum zal Kamp C bijdragen dat 

bouwprofessionelen, van metser tot architect, een goed en actueel onderwijs 

genieten en zich bewust worden van de noodzaak tot duurzaam bouwen. 

 

Kamp C brengt internationale innovatie binnen de bouw naar de Vlaamse 

bouwsector en ondersteunt de bedrijven in hun transitie. Verder ondersteunt Kamp 

C de lokale overheden, intercommunales en energiehuizen met de uitvoering van 

hun ambities op het gebied van Energie en Klimaat. 

 

Kamp C zet verder in op het bereiken van een hogere graad van bezetting op het 

gebied van zaal- en kantoorverhuur, alsook op de verdere uitstraling van het 

domein en zijn gebouwen. Een slimme specialisatiestrategie veronderstelt een 

positionering van de provincie om te komen tot een kritische massa om 

internationaal competitief te zijn. Om deze kritische massa te realiseren, is ook 

internationale en grensoverschrijdende samenwerking noodzakelijk. De provincie 

Antwerpen wil een breed gedragen samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven 

en kennisinstellingen bewerkstelligen. De provincie kan hierin (afwisselend) 

initiator, facilitator of regisseur zijn. De kernfocus blijft het creëren van een kader 

waarin de provinciale economische structuur zich kan ontplooien en het creëren van 

een arbeidsmarkt met kansen voor iedereen. 

 

De reikwijdte en de slagkracht van Kamp C trachten te vergroten door 

samenwerkingen en participaties aan te gaan, waardoor de snelheid van de 

transitie naar een duurzame samenleving kunnen beïnvloeden.” 

 

De beheersovereenkomst bepaalt onder meer dat de deputatie jaarlijks aan de 

provincieraad het meerjarenplan van het APB ter goedkeuring voorlegt. Tevens 

wordt de jaarlijks vaststelling van de kredieten voor het komende werkingsjaar 

voorgelegd aan de provincieraad. 

In het meerjarenplan worden de financiële consequenties voor de genomen 

beleidskeuzes opgenomen. De financiële documenten zijn digitaal toegevoegd.  

 

In de kredieten 2022 is een budgettaire personeelsbehoefte van 26,9 VTE voorzien. 

Een organogram is digitaal toegevoegd. 

 

Tevens bevatten de kredieten 2022 tegenover de vorige opmaak de nodige 

middelen voor geplande investeringen. Er zijn extra investering voorzien in 2022 

met name voor het gebouw “’t Centrum” dat Kamp C samen met de provincie 

Antwerpen bouwt. Er is 50 k EUR bestemd voor de inrichting ervan. De 

inschattingen zijn veel hoger aangezien het is nog onduidelijk is welke partij welke 

kosten gaat dragen. 
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De jaarlijkse dotatie, die door het provinciebestuur ten behoeve van het autonoom 

provinciebedrijf dient voorzien te worden om haar missie en activiteiten te 

ontwikkelen bedraagt in het meerjarenplan: 

- 2022 : 1 367 592 EUR 

- 2023 : 1 394 766 EUR 

- 2024 : 1 422 618 EUR 

- 2025 : 1 450 956 EUR 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 10 november 2021. 

 

Het ontwerp van het meerjarenplan 2020-2025, kredieten 2022 van het autonoom 

provinciebedrijf werd door de raad van bestuur van het APB vastgesteld op 

25 november 2021.(eventueel andere datum voor APB met derden) 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt het meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2022 van het 

autonoom provinciebedrijf Kamp C. 

 

Artikel 2: 

Goedgekeurd wordt dat het autonoom provinciebedrijf Kamp C voor de realisatie 

van de doelstellingen in 2022 een dotatie van 1 367 592 EUR zal ontvangen. 

 

 

VOORZITTER.- Geen vragen? 
 
De stemming kan starten. 
 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
33 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
27 leden hebben ja gestemd; 
6 leden hebben zich onthouden. 
 
Goedgekeurd met 27 stemmen ja, bij 6 onthoudingen. 

 

 

Nr. 2/5 van de agenda 

 

APB de Warande. Meerjarenplan 2020-2025 en Kredieten 2022. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 
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De beheersovereenkomst bepaalt onder meer dat de deputatie jaarlijks aan de 

provincieraad het meerjarenplan van het APB ter goedkeuring voorlegt. Tevens 

wordt de jaarlijks vaststelling van de kredieten voor het komende werkingsjaar 

voorgelegd aan de provincieraad. 

 

2. Juridische context 

 

Titel IV en het artikelen 236 van het Provinciedecreet. 

De beheersovereenkomst. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

 
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten 

SDG-subdoelstelling 16.6: Doeltreffende, verantwoordelijke en transparantie 

instellingen ontwikkelen op alle niveau’s. 

 

De Warande is sedert 1 januari 2009 een autonoom provinciebedrijf. 

 

Het autonoom provinciebedrijf heeft als kernopdracht: Het uitbouwen van een open 

en dynamisch cultuurklimaat, door jonge of regionale kunstenaars aan te moedigen 

en door de kunstliefhebber uit te dagen met experiment en vernieuwing. Het 

uitdragen, samen met onze structurele partners, van een breed toegankelijk en 

kwalitatief hoogstaand aanbod voor de Kempen en ver daarbuiten, zodat alle 

mensen de kans hebben tot ontmoeting en cultuurdeelname. 

 

De beheersovereenkomst bepaalt onder meer dat de deputatie jaarlijks aan de 

provincieraad het meerjarenplan van het APB ter goedkeuring voorlegt. Tevens 

wordt de jaarlijks vaststelling van de kredieten voor het komende werkingsjaar 

voorgelegd aan de provincieraad. 

 

In het meerjarenplan worden de financiële consequenties voor de genomen 

beleidskeuzes opgenomen. De financiële documenten zijn digitaal toegevoegd. 

 

Tevens bevatten de kredieten 2022 tegenover de vorige opmaak de nodige 

middelen voor het evenement 50 jaar de Warande en het Kempens Kunstenfestival 

Winterwarm. 

 

De jaarlijkse dotatie die door het provinciebestuur ten behoeve van het autonoom 

provinciebedrijf voorzien te wordt om haar missie en activiteiten te ontwikkelen, 

bedraagt in het meerjarenplan: 

- 2022:  3.734.896 EUR 
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- 2023:  3.809.424 EUR 

- 2024:  3.885.442 EUR 

- 2025:  3.962.980 EUR 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 10 november 2021. 

 

Het ontwerp van het meerjarenplan 2020-2025, kredieten 2022 van het autonoom 

provinciebedrijf werd door de raad van bestuur van het APB vastgesteld op 

17 november 2021. 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt het meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2022 van het 

autonoom provinciebedrijf de Warande  

 

Artikel 2: 

Goedgekeurd wordt dat het autonoom provinciebedrijf de Warande voor de 

realisatie van de doelstellingen in 2022 een dotatie van 3.734.896 EUR zal 

ontvangen. 

 

 

VOORZITTER.- Geen vragen? 
 
De stemming kan starten. 
 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
34 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
33 leden hebben ja gestemd; 
1 lid heeft zich onthouden. 
 
Goedgekeurd met 33 stemmen ja, bij 1 onthouding. 

 

 

Nr. 2/6 van de agenda 

 

Provinciale initiatieven. Het GielsBos vzw. Jaarverslag 2020. Kennisname. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Het provinciedecreet van 30 november 2005. 

 

2. Juridische context 
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Volgens de onderrichtingen dient het financieel en werkingsverslag van vzw’s, die 

volgens de omzendbrief van minister Kelchtermans niet als een para-provinciale 

vzw moeten worden beschouwd, maar waar wel provinciale mandatarissen aan het 

beleid deelnemen, en die een provinciale ondersteuning van minimum 

100.000 frank genieten, ter kennisneming aan de provincieraad worden 

medegedeeld. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

Het jaarverslag 2020 van Het GielsBos vzw biedt o.a. een overzicht van: 

1. De belangrijkste gebeurtenissen van 2020 in een chronologisch overzicht. 

2. GielsBos in cijfers. 

 

 
SDG 16. Vrede, justitie en sterke publieke diensten 

SDG-subdoelstelling 16.6 Doeltreffende, verantwoordelijke en transparante 

instellingen ontwikkelen op alle niveaus. 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

In uitvoering van de richtlijnen wordt bijgevoegd jaar- en financieel verslag 2020 

van Het GielsBos vzw ter kennisname aan de provincieraad voorgelegd. 

 

De provincieraad wordt gevraagd kennis te nemen van bijgevoegd jaar– en 

financieel verslag 2019 van Het GielsBos vzw. 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 10 november 2021. 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

De provincieraad neemt kennis van het jaar– en financieel verslag van 2020 van 

Het GielsBos vzw. 

 

 

VOORZITTER.- Dit is een kennisname. 
Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 
Kennis wordt genomen. 

 



PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 

 186 

3. Vrije Tijd, Leefmilieu en Personeel 

 

Nr. 3/10 van de agenda 

 

Uiteenzetting gedeputeerde Jan De Haes. 
 
 
VOORZITTER.- Gedeputeerde De Haes heeft het woord. 
 
Tijdens de tussenkomst van de gedeputeerde worden begeleidende slides getoond. 
 
De heer DE HAES, gedeputeerde.- Ik wil het met u hebben over vrije tijd. Dan gaat het over 
aanbieden van vrije tijd, patrimonium ontsluiten en vrijetijdsparticipatie, want het is onze 
bedoeling om binnen vrije tijd zo veel mogelijk mensen toegang te geven tot vrijetijdsbeleving. 
Daarvoor creëren we ruimten en mogelijkheden, maar proberen we ook drempels weg te nemen. 
Ik trap een open deur in wanneer ik zeg in ’20 en ’21 dat onze provinciale domeinen hun rol 
hebben overstegen. Voor heel veel van onze inwoners waren ze tijdens de corona de enige 
plekken om er even tussenuit te zijn. De crisis toont dus aan het belang van publiektoegankelijke 
groene ruimten, zowel voor het algemeen welzijn, voor de link tussen natuur en gezondheid en 
in het bijzonder ook de mentale gezondheid. Dat is heel goed aangetoond.  
 
Waarover gaat het Departement Vrije Tijd? Een budget van bijna 37 miljoen te verdelen over 
personeel en werking. Ik wil dat even toelichten. Die eerste personeel en werking dat gaat dan 
vooral over de domeinen, de groendomeinen die in onze provinciale organisatie ingekapseld 
zitten. De dotaties dat gaat dan eigenlijk over de centen die overgemaakt worden aan de APB’s 
en de EVAP’s. De investeringen zijn de investeringen die gebeuren vanuit onze eigen 
organisatie. De groendomeinen zijn nog nooit zo massaal bezocht geweest, maar ook het fiets- 
en wandelknooppuntennetwerk werd opnieuw herontdekt of ontdekt en we hebben heel veel 
ingezet op binnenlands toerisme. Het is ook in ’22 natuurlijk de bedoeling om deze rol te blijven 
spelen met een heel dichtbij huis aanbod zodanig dat elke inwoner, maar ook de bezoeker van 
onze provincie de kans krijgt om van onze natuur te genieten. Jong, oud, alleen of met gezin, 
maar ook als je minder te been bent of als je te maken hebt met financiële drempels, want 
vakantie of recreatie en het buitenleven dat is geen luxe, maar een basisrecht. Hier ziet u een 
paar mooie beelden van het Zilvermeer.  
 
Dan wil ik het hebben over het aanbieden van vrijetijdsbeleving in onze domeinen. De 
domeinen, dat gaat dan eerst en vooral over het duurzaam beheer, de natuurbeleving en de 
educatie. Groendomeinen, daar staat natuurlijk de natuurbeleving centraal. In sommige parken 
is er ook ruimte voor activiteiten. Heel het thema klimaat komt heel veel aan bod in de 
educatieve wandelingen, maar bezoekers die ervaren natuurlijk onmiddellijk in die natuur wat 
klimaatwijzigingen kunnen met zich brengen en hoe we in ons beheer daar mee omgaan. Zo 
planten we bijvoorbeeld heel veel gemengde bossen aan om koolstofopslagcapaciteit te 
verhogen. We willen bijvoorbeeld ook het aantal leerlingen via educatieve werking tegen 2024 
telkens met 10 procent laten toenemen. Onze domeinen die streven de kwaliteitslabels na zoals 
de Green Flag Award. Een paar, ik zal ze heel kort vernoemen, investeringen voor 2022: in het 
Vrieselhof komt een liftje aan het kasteel voor de toegankelijkheid, een minder-validenliftje; in 
het Rivierenhof gaan we de oude sportlokalen afbreken en beginnen we aan het ontwerp voor 
het technisch centrum; in de Averegten komt er de loods voor de dienstwagens en daar wordt de 
parking heraangelegd; in Prinsenpark wordt de omgeving van het dienstgebouw heraangelegd; 
en in het Vrijbroekpark denken we bijvoorbeeld aan de vijverzone die ook als buffer wordt 
heringericht, een nieuwe parking, nieuwe sport en we beginnen stilletjes aan aan het ontwerp 
van het spookhotel. 
 
De andere poot is natuurlijk de recreatieve activiteiten in onze recreatiedomeinen. Daarom heb 
ik ze even opgelijst. Dat gaat dan via dotaties aan die APB’s of de EVAP’s, maar die genereren 
daar bovenop nog heel veel eigen inkomsten, zowel via campings als bijvoorbeeld gewoon de 
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toegang. Waarom is dat belangrijk dat ik dat vermeld? Omdat je als je hier enkel die bedragen 
ziet staan, wat er uiteindelijk gebeurt, is nog een veelvoud van wat je hier ziet staan door de 
inkomsten in de APB’s. Je kan er fietsen, je kan er wandelen in een groene omgeving, maar er is 
ook een actief aanbod, ook voor sporters of toeristen die willen verblijven. Ieder heeft zo zijn 
eigen klemtoon: zwemmen in De Nekker, kamperen in het Zilvermeer of De Lilse Bergen, 
extreme sporten in De Schorre, maar overal zoeken we ook naar een toegankelijke 
accommodatie voor alle leeftijden en voor personen met een beperking. Her en der gaan we, 
naar voorbeeld van De Schorre, een heel intensieve publieke-private samenwerking stimuleren, 
maar daar is een vraag over, dus ik heb straks de kans om dat ten gronde uit te leggen. Maar we 
leggen dus een stuk private inkomsten bij op de overheidscentjes om zo meer te kunnen doen 
met minder geld. Ook daar zit een investeringsprogramma achter. Bijvoorbeeld in De Nekker 
het touwenparcours en de waterspeelplaats, in De Lilse Bergen een stukje speeltuin vernieuwen: 
de verlichting, de omroepinstallatie, in de Schorre komt een mozaïektrap op de Deltaweide, het 
vlonderpad wordt hernieuwd en in het Zilvermeer zullen we waarschijnlijk eindelijk werk 
kunnen maken van veilige oversteken naar de parking die aan de overkant van de 
Zilvermeerlaan ligt. Zoals ik zei kijken we ook naar het ontsluiten van waardevol patrimonium. 
Ook daar hebben we een aantal instrumenten in onze handen. 
 
Ik kijk heel graag naar het kasteel d’Ursel, waarvan ik hoop dat u er allemaal al eens bent 
geweest, want dat is echt wel de moeite. Daar starten we met het hefboomproject Kastelen aan 
de Schelde waar we zeker zowel mensen uit Vlaanderen, maar ook uit het buitenland kunnen 
betrekken. Er worden ook een aantal infrastructurele werken gedaan, maar zoals u kunt zien: 
kasteel d’Ursel is ingebakken in de organisatie. Er is daar wel een exploitatiebudget. Er worden 
ook inkomsten gegenereerd in kasteel d’Ursel, maar dat is geen APB. Er komt ook een 
ontsluiting via een extra infopunt aan het poortgebouw. Wie vandaag de Passaat heeft 
opengeslagen die in de bus gevallen is die heeft kunnen een groot artikel lezen over het 
Arboretum. Het Arboretum is een vzw, een EVAP. Het is onlangs nog met 1 hectare uitgebreid. 
We hebben daar een opportuniteit kunnen nemen van een buur die wilde verkopen en bij 
voorkeur aan het Arboretum. Dat is gelukkig dat je zo’n buur hebt. Wat ook een heel mooi stukje 
hectare zijn. Je kan nog altijd peter of meter worden, dat is ook een voorbeeld van een privaat-
publieke samenwerking. Je kan daar peter worden. Ik heb het ook gedaan. Ik raad het u 
allemaal aan, want alles wat je kan, hoe zal ik zeggen, mee instappen echt met de boots on the 
ground en deze keer ook met uw portemonnee in de grond, dat je kan meewerken. Ook het 
Arboretum heeft een hele klimaat gerelateerde werking, zowel van educatie aan het ruime 
publiek, maar ook het zoeken naar planten die aangepast zijn aan het klimaat of informatie over 
planten die misschien minder zullen kunnen overleven in de toekomstige mogelijke 
klimaatwijziging. 
 
Een derde instrument of poot, of hoe moet je het noemen, waar wij vanuit onze begroting, zoals 
u kan zien, een dotatie aan geven van 2,2 miljoen, maar waar eigenlijk via inkomsten, en dat zijn 
dan inkomsten zowel van de participaties die de gemeente er bovenop leggen, maar ook heel 
veel subsidies van allerlei kanten, veel subsidiekanalen, lukken we er in van daar een 
hefboomwerking op gang te zetten om eigenlijk domeinen die vanuit landschappelijk oogpunt 
onder druk staan om die te verwerven, te vrijwaren, te upgraden en zeker ook open te stellen 
naar het grote publiek. Wat zit daar zoal in de pijplijn voor 2022? Tweehonderd jaar Wortel-
Kolonie. Ik denk dat we met de inschrijving op de UNESCO-wereldlijst dat ook moeten echt 
gaan gebruiken om dat mee te nemen in de marketing of in de promotie of in de bekendmaking. 
We starten als alles volgens plan verloopt met de restauratie van de Notelaer in Bornem, de 
Eendenkooi ook in Bornem, de pastorie Het Hof in Vosselaar, de toeristische ontsluiting van de 
Wintertuinen in de Ursulinenschool in Sint-Katelijne-Waver. We starten ook met de 
themaoproep voor Hof ter Lake in Booischot, de synagoge in Kalmthout, de kasteelruïne Ter 
Elst in Duffel, maar altijd zoeken we ook achter een recreatief toeristische ontsluiting. 
 
Maar zoals u ziet, wij gaan natuurlijk voor heel veel mensen proberen te laten genieten van ons 
aanbod, maar we kunnen daar heel veel promo voor maken, maar dan zou ik in onze derde 
prioriteit, dat het verhogen van die vrijetijdsparticipatie heet, zou ik eerst en vooral willen 
beginnen met het sluitstuk dat we daar zoeken, en dat is niet alleen promo, dat is niet alleen 
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onze routes, maar ook het drempelvrij toerisme. In deze moet je toerisme breed lezen. Ik wil dat 
onder de aandacht brengen, want dat is eigenlijk het sluitstuk. Dat is voor al die mensen die wel 
willen participeren, maar om een of andere reden moeilijker kunnen. We hebben veel aandacht 
per definitie voor toegankelijkheid voor allen in onze speeltuinen, zelfs in de 
overnachtingsmogelijkheden, maar dat is een project dat we blijven op gang trekken. Want 
inderdaad, heel veel toeristen, recreanten die botsen op drempels: fysiek, socio-cultureel, 
mentaal, financieel, vanuit de gezinssituatie, leeftijd of vaak ook een combinatie. Die drempels 
willen we wegwerken en we proberen zo de vakantie en recreatieparticipatie te stimuleren.  
Een voorbeeld: in De Nekker zijn alle paden en grote delen van de ondergronden van de 
speelzones al rolstoeltoegankelijk. Er zit het zwembad De Nekkerpool met speciale aandacht 
voor de kinderen met een handicap. Andere voorbeelden: in het Rivierenhof, het Barrevoetspad 
in De Schorre, het visueel stappenplan voor autismespectrumstoornis in Averegten en 
Arboretum. We hebben dat budget verdubbeld. Nu, ik weet dat dat misschien niet spectaculair 
klinkt, maar daar is eigenlijk het budget vooral voor de mensen die er op werken om andere 
mensen mee te krijgen in dat verhaal. Dat is ook een hefboomwerking. Ik denk dan aan 
campagnes zoals het autismevriendelijk logeren. We hebben al twintig attracties en twintig 
logies in de toekomst die kiezen voor een bewuste autismevriendelijke aanpak. In de campagne 
‘Iedereen verdient vakantie’: als je bijvoorbeeld minder mobiel bent of een kleine portemonnee, 
dan zorgen wij dat je ook gaan kan genieten van uitstappen en vakanties. We maken daarvoor 
toeristische producten op maat, bijvoorbeeld ook toegankelijke fietsroutes. Je hebt ook het 
verhaal van Rap Op Stap, waar we een twintigtal enthousiaste wandelbegeleiders hebben die 
zijn opgeleid om met aandacht voor die drempels en met de noden van de kwetsbare 
doelgroepen om te gaan en ze toch mee te pakken in de Rap op Stap. 
 
We hebben ook de drempelvrije fietsvakantie, maar ik heb straks nog de mogelijkheid om daar 
verder op in te zoomen. Dan is er natuurlijk de APB Toerisme Provincie Antwerpen. Dat heeft 
dan te maken met het promoten van de toeristische streken. We hebben drie sterke merken: de 
Kempen, Scheldeland en Vlaanderen Vakantieland. Daar hebben we inderdaad voor elk van die 
merken een apart budget dat binnen het TPA geparkeerd staat en daar ook besteed wordt. Het is 
eigenlijk een streekmotor en een promotiemachine. Logeren in Vlaanderen Vakantieland is de 
koepel die we doen met de andere provincies om de Vlaming te verleiden tot een deugddoende 
vakantie dicht bij huis. Ik denk dat dat ook gelukt is. We hebben een achthonderdtal 
logiesuitbaters in Vlaanderen die daar aan deel nemen en eigenlijk als je daar de klimaatreflectie 
bij maakt, dan weet je meteen: dat zit daar impliciet in. Dicht bij huis is minder verplaatsingen, 
je moet geen vliegtuig nemen en kan er zelfs als het ware zelfs met de fiets naartoe; 
fietsvakanties is ook een belangrijk onderdeel van ons aanbod. Maar bovendien bieden we ook 
subsidies aan aan de verduurzaming van logies en zeker ook voor de digitalisering van de 
boekingen en we zetten heel wat moeite in op het behalen door die logies van het Green Key 
label.  
 
Het zal u niet verwonderen dat ik het ook wel eens even wil hebben over onze toeristische 
recreatieve routes, want ook daar hebben we natuurlijk heel veel huiswerk in gemaakt. Wij 
hebben duizenden kilometers groene en gezonde ontspanning waarop je eigenlijk gratis kan 
fietsen, gratis kan wandelen. We hebben een kleine 3000 kilometer fietsnetwerk, 650 kilometer 
fietslussen, 4400 kilometer wandelnetwerken en zelfs 7000 kilometer ruiternetwerk. Zij dat dat 
laatste een bevoegdheid van Sport Vlaanderen is, maar ze liggen wel in onze provincie. Dat 
wordt verzorgd door het routedokter team met 140 vrijwilligers en het routebureau van TPA die 
kijken constant, zeker in 2022 is er een extra focus op kwaliteitsverbetering van het netwerk, 
themaroutes, digitalisering van die routedata, maar daarover later meer. Maar het gaat er 
natuurlijk over coördinatie en onderhoud van de bewegwijzering. Ook ontsluiting van die 
fietsroutes is nu volop op gang via de routeplanners, de digitale routeplanners. Waarom is dat 
klimaat? Ja, dat moet ik er ook niet bij vertellen: fietsvakanties zitten in de lift. We hebben de 
iconische fietsroutes en daarop bouwen we dan ook fietsbestemmingen, 
fietsvakantiebestemmingen. Daar werken we samen met touroperators, maar je moet niet alleen 
kunnen fietsen, je moet zorgen ook dat de bagages en dergelijke rond geraken. Zo denk ik dat wij 
heel veel mensen op de fiets krijgen in plaats van in de auto.  
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Een paar dingen die ik toch wil toelichten, omdat we hebben bijvoorbeeld een paar realisaties. Ik 
denk dan aan atletiekpiste De Nekker. Waarom wil ik dat toelichten? Omdat dat een 
samenwerking is geweest tussen Sport Vlaanderen, de provincie, de stad, maar ook de 
atletiekvereniging zelf waar dat we een verhoging moesten doen, een versnelling van zes naar 
acht banen om in de internationale competitiewedstrijden te mogen blijven meedoen. Ook dat 
model gaan we verder toepassen. Bijvoorbeeld is er een dossier ingediend, en we wachten op de 
verdere afwikkeling daarvan, voor een hockey/voetbalveld ook in De Nekker samen te doen met 
de clubs.  
 
Wat relance betreft wil ik ook nog even toelichten: we hebben enerzijds het relance 
programmaatje dat we gemaakt hebben en het stimulus programma. Binnen toerisme, ik moet u 
dat niet uitleggen, was heel zwaar getroffen binnen de Vlaamse economie: wegblijven van het 
zakentoerisme, wegblijven van de buitenlandse bezoekers, maar we hebben dat kunnen 
opvangen voor een stuk door binnenlandse bezoekers. Daar hebben we dan ook volop promo 
voor gaan maken in overleg met die vakantiemakers om toch een beetje zuurstof en perspectief 
te geven en eigenlijk die, hoe zal ik het zeggen, sector boven water te houden. We hebben 
enerzijds het stimulus programma, dat is door Vlaanderen opgezet, maar we hebben daar zelf 
een eigen poot bij aangebreid van 275.000 EUR. Dat zijn eigenlijk investeringsstimuli die we 
gedaan hebben richting gezondheid, ecologie, digitalisering, professionalisering, maar dat is een 
investeringsstimulus. Dat is eigenlijk een renteloze lening waarvan 75 procent telkens moet 
terugbetaald worden. We hadden ook nog een speciaal budget gemaakt, en die lijnen worden 
verder uitgezet in 2022, 300.000 EUR, voor het aan elkaar koppelen van meerdaagse fiets- en 
wandelvakanties, de promo of het in de markt zetten van de icoonroutes: de Kempenroute, de 
Scheldenroute, de Kunststedenroute, de kwaliteitsverbetering voor de logies en het 
campertoerisme en dan zeker ook het kampeerpact dat er zit aan te komen waar we natuurlijk 
ook kijken richting een online boekingstool voor de campingsector. 
 
De vurige reden van de gouverneur, dus ik kan niet buiten een woordje over Campus Vesta. We 
blijven de belangrijkste partner voor opleiding in brandweer, politie, medische opleiding en 
rampenmanagement. We willen eigenlijk zo de hulpverlening zeker ondersteunen om dat op een 
veilige manier te doen. We zijn een belangrijke partner daarin, maar we hebben ook een 
voortrekkersrol, zowel qua ontwikkeling en innovatie. Wat daar misschien wel spectaculair is, en 
bij gelegenheid moeten we eens ter plekke gaan, de tweede oefeninstallatie voor industriële 
brandbestrijding is bijna af. Op dit moment worden de gespecialiseerde docenten opgeleid 
zodanig dat we in ’22 kunnen beginnen, maar dat zal eerder naar het einde van het jaar zijn, met 
de echte oefeningen op de oefenplaat. Terzijde kan ik u ook vertellen dat er een nieuwe directeur 
is aangeworven die op 6 december, onlangs dus, begonnen is. Ik mag ook niet nalaten om de 
waarnemend directeur Wendy vanop deze bühne, vanaf dit spreekgestoelte bijzonder te 
bedanken. Maar ook binnen Campus Vesta hebben we een speciale poot richting 
klimaataandacht. Dat gaat over de dingen zoals die relamping, met gas in plaats van hout 
gestookte containers. We werken ook samen met Natuurpunt, we hebben een 
natuurbeheersplan, het bluswater wordt opgevangen en hergebruikt en we kijken natuurlijk ook, 
en dat zal u niet verwonderen, maar we gebruiken daar al heel lang geen schuim met PFOS 
meer. Het is maar dat je het weet.  
 
De andere bevoegdheid die ook wel wat budget vereist, is milieu. Totaal 33 miljoen. Ook hier de 
reguliere werking, als ik het zo mag noemen. Dat is een beetje denigrerend, maar de werking is 
personeel en werking 17 miljoen, maar een dotatie aan het PIH dat dan weer een APB is waar 
ook op die beurt ook weer extra eigen inkomsten worden gegenereerd, subsidies en toch hier een 
vrij groot investeringsbedrag. Maar dat heeft dan vooral te maken met infrastructuurwerken. 
 
Ik moet er niet ver over uitbreiden: klimaatverstoring, natte/droge periodes. We moeten dus 
echt wel aan de slag en dat doen we. We kijken altijd naar ruimte voor water, mens en natuur. 
Ruimte voor water: we hebben de hemel- en droogtecoördinator. Die is volop op dreef en dat zal 
in ’22 nog meer de vruchten beginnen afwerpen. We maken het watersysteem robuuster, maar 
we moeten ook kijken naar onze veiligheidsinfrastructuur. Dan heb ik het zeker over de 
pompen, de noodpompen die moeten werken als ze moeten werken. We kijken ook naar de 
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biodiversiteit in de waterlopen en bijvoorbeeld ons integraal waterbeheer. Om een paar 
voorbeelden te noemen: we hebben de Wullebeek in Aartselaar, de Struisbeek in Kontich waar 
overstromingsgebieden worden aangelegd. De Goorloop in Heist-op-den-Berg, de Laakbeek in 
Beerse en iets pittoresker is de Trappistenbeek, als die al zou overstromen, in Zoersel en we 
hebben natuurlijk ook ruimte voor water in de vallei van de Babbelse Beek en in Mechelen gaan 
we een sifon steken op de Hanswijkbeek. Dat heeft te maken, als we die niet steken en die 
breekt, dan loopt het kanaal Mechelen-Leuven leeg.  
 
Een instrument dat er wat komt tussenfietsen, we hebben heel veel aandacht voor de 
functioneel-ecologische netwerken. Ik vermeld hier expliciet dat wij vier kandidaturen van de 
Vlaamse parken hebben ondersteund, omdat dat natuurlijk, we hebben hele grote gebieden 
aaneengesloten natuur- en bosgebieden, maar die moeten verbonden worden met een sterk 
ecologisch netwerk. Daar kan natuurlijk heel het verhaal van die Vlaamse parken een belangrijk 
rol komen in spelen, maar daar weten we natuurlijk maar de uitkomst van eind december. Ik 
hoop dat Zuhal Demir iets mooi voor onze provincie onder de kerstboom legt, want ik kan me 
wel inbeelden dat die laatste Vlaamse ministerraad van kerstmis dat die gaat duren tot het 
nieuwe jaar wegens de grote agenda. 
 
VOORZITTER.- Mag ik vragen om stilaan af te ronden? 
 
De heer DE HAES, gedeputeerde.- Ja. Ik ben aan mijn tweede laatste slide. 
 
VOORZITTER.- Dank u wel. 
 
De heer DE HAES, gedeputeerde.- Het was toch flink, hè. Ik heb vorig jaar te weinig gezegd. 
 
VOORZITTER.- Ja, maar uw tijd loopt ondertussen. 
 
De heer DE HAES, gedeputeerde.- Om dat allemaal te realiseren, kijken we natuurlijk ook naar 
wat ik altijd noem onze groene vingers in het landschap. Dat zijn de regionale landschappen en 
de bosgroepen. We gaan voor zelf eigen 150 hectare nieuw bos. We hebben de bosteller 
gelanceerd onlangs. U kan dus provinciaal ook kijken hoe ver we staan. Dat is niet de 
gemakkelijkste uitdaging, ik ben de eerste om dat toe te geven, maar daarom hebben we ook de 
bosuitbreidingsmedewerkers, die vier, die zijn volop op dreef aan het komen. Speciale aandacht 
toch nog even naar onze provinciale instelling voor milieueducatie en de trajectbegeleiding via 
het milieu op school waar we toch wat projecten in gang steken. Ik heb onlangs nog eens een 
bloemlezing gekregen van al die verschillende projecten van het vergroenen of het ontharden 
van de speelplaatsen. Dat is toch wel een bijzondere aanpak waar kinderen eigenlijk eindelijk 
zich terug vuil mogen maken en met hun handen in het slijk en hun neus vol snottebellen. 
 
We hebben, en dat ga ik natuurlijk niet opnieuw voorlezen, het hele klimaatactieplan, u weet het 
wel. Ieder denkt daar het zijne over, maar ik ben er van overtuigd dat we wel ambitieus zijn met 
die tweehonderd acties die we er in noemen, zowel de eigen als de ondersteunende maatregelen 
voor de lokale besturen of andere partners. Ja, we kijken naar het burgemeestersconvenant 
2030, maar we zullen bijvoorbeeld vanuit onze ondersteunende rol tegen eind ’22 hopen we 
62 gemeenten te hebben ondersteund met een CO2-inventaris, een risico- en een 
kwetsbaarheidsanalyse met workshops om die adaptatie te organiseren met een 
klimaatactieplan, maar dat doen we dan ook samen met de streekintercommunales. Ik zal 
daarbij afronden, want er zijn nog een heleboel vragen en ik denk dat het daarom ook zinvol is 
om naar de vragenronde te gaan. Was dat heel veel, voorzitter? 
 
VOORZITTER.- Dank u wel, gedeputeerde De Haes. Ik zal straks in uw oor influisteren hoeveel 
u te veel had. 
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Nr. 3/12 van de agenda 

 

Tussenkomst van de heer Erik De Quick betreffende mezen en 

processierupsen. 
 
 
VOORZITTER.- De heer De Quick heeft het woord. 
 
De heer DE QUICK.- Dank u wel, voorzitter. Geachte collega’s, dame en heren van de deputatie. 
Jaarlijks ondervinden we nogal wel eens last van de haren van de processierupsen. Dit meer 
bepaald van half mei tot eind juni. De processierups heeft verschillende vijanden, zoals vogels, 
vleermuizen, insecten en allerlei parasieten. Er zijn zelfs een aantal vogels die juist graag 
processierupsen eten, zoals de koolmees en de koekoek. Maar anderzijds is de provincie ook 
begaan met de bescherming van de vleermuizen en bijen. Het gebruik van bijenhotels wordt 
gepromoot en vleermuizenverblijven worden in stand gehouden of gebouwd. De provincie heeft 
ter bestrijding van de processierups op verschillende plaatsen nestkastjes voor mezen gehangen 
in de hoop dat mezen zich in de buurt van die processierupsen zouden vestigen om op deze 
manier de lastige processierupsplaag te bestrijden. Daarnaast worden ook bloemrijke bermen 
aangelegd om rups-etende insecten te lokken. Vooral dan sluipwespen, kevers en zweefvliegen. 
Is de deputatie zich ervan bewust dat de mezen ook de bijenhotels leegroven en dus ook de 
gedane inspanningen uit het verleden tenietdoen? Is de deputatie zich ervan bewust dat door de 
bestrijding van de processierups ook een belangrijk onderdeel van de voeding van de 
vleermuizen in het gedrang komt? Hoe wil de deputatie het biologisch en ecologisch evenwicht 
in stand houden of terugbrengen en monitoren? Zijn de resultaten van de studie rond het 
gebruik van mezen ter bestrijding van de processierups al bekend? Wat was hiervan het 
resultaat? En in hoeverre werd rekening gehouden met het verstoren van het natuurlijke 
evenwicht? 
 
 

Nr. 3/13 van de agenda 

 

Tussenkomst van de heer Erik De Quick betreffende Ecocenter. 
 
 
De heer DE QUICK.- Ik ga onmiddellijk over tot de volgende vraag, voorzitter, als dat mag. 
 
VOORZITTER.- Ja. 
 
De heer DE QUICK.- Dank u wel. Naast het Zilvermeer te Mol bevond zich vroeger ook het 
Ecocentrum. Dat was oorspronkelijk een centrum waar bewustzijn voor milieu en natuur werd 
gecreëerd. Er vonden diverse tentoonstellingen rond dit thema plaats. Blijkbaar is het 
Ecocentrum nu een gemeentelijk triagecentrum voor COVID-vaccinatie geworden. De gemeente 
Mol heeft geen interesse meer om de functie van dit gebouw verder in te vullen, vandaar mijn 
vragen. Wie beheert momenteel dit gebouw? Welke instantie zorgt voor de invulling van de 
functie van dit gebouw? En is de toekomstige functie van dit gebouw al bekend? Welke 
initiatieven zal de provincie nemen om aan dit gebouw een actuele en nuttige invulling te geven? 
Waarom er geen centrum van maken waar ecologie, duurzaamheid en klimaatbewustzijn wordt 
gepromoot? Dit zou perfect kunnen met de hulp van Kamp C of zelfs als uitbreiding van de 
werking van Kamp C. Dank u wel voor de antwoorden. 
 
VOORZITTER.- Dank u wel, mijnheer De Quick.  
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Nr. 3/26 van de agenda 

 

Tussenkomst van mevrouw Ilse Van Dienderen over natuurverbindingen: 

hoe? Waar? Met Wie? 
 
 
VOORZITTER.- Mevrouw Van Dienderen heeft het woord. 
 
Mevrouw VAN DIENDEREN.- Dank u wel, voorzitter. Bedankt, gedeputeerde, voor het mooie 
overzicht bij uw begroting. Uit die droge getallen kunnen wij toch moeilijk halen wat het 
allemaal inhoudt die getallen en dus vandaar is het wel goed om die presentatie ook te zien. Zo 
moet u mijn vraag naar natuurverbindingen in onze provincie ook maar interpreteren. Het is 
eigenlijk meer een vraag om uitleg dan om een groot ideologisch debat met u te beginnen. Dat is 
niet de bedoeling. Dus ik wil wijzen op het belang van die natuurverbindingen. Die heeft u zelf 
eigenlijk ook onderstreept in uw presentatie. Ik verwijs ook terug naar een interpellatie die ik 
had gedaan helemaal in den beginnen rond de antitankkracht wat een mogelijke interessante 
natuurverbinding is of een robuuste verbinding kan zijn in de noordrand rond Antwerpen. 
 
Ik werd ook getriggerd door een brochure die ik gevonden heb van onze collega’s van de 
provincie Limburg. Het provinciaal natuurcentrum daar heeft een mooie brochure gemaakt over 
natuurverbindingen. Het is de bedoeling eigenlijk dat ze met die brochure ook partners 
aanzetten om samen te werken rond die natuurverbindingen en geeft heel wat uitleg over wat 
zo’n natuurverbinding juist is, hoe dat je die kunt realiseren, voor welke soorten dat je aan welke 
typen natuur en zo moet denken. Dus dat leek mij wel tot voorbeeld te strekken. Ik ben gaan 
kijken op de website van de provincie Antwerpen, maar ik heb zoiets soortgelijks niet gevonden, 
dus dat leek me wel interessant. Want, dat weet u ook, we zitten eigenlijk midden in een 
biodiversiteitscrisis naast de andere crisissen, maar de biodiversiteitscrisis is er ook zeker een. 
We moeten dus ook grote natuurgebieden met elkaar verbinden. Dat kan dan via die 
natuurverbindingen. Dus mijn vraag peilt eigenlijk naar de ambities en de stand van zaken op 
dat vlak binnen de provincie Antwerpen. Dus ik had meer in concreto de volgende vragen: welke 
concrete natuurverbindingsprojecten heeft de deputatie op stapel staan? Met concreet bedoel ik 
dus: waar is het project gelegen? Hoeveel hectare nieuwe natuur gaat u realiseren? Hoe staat het 
met de antitankgracht? Is een volgende vraag. Ik had begrepen dat de provincie hierin wel een 
coördinerende rol wil spelen. Ik stel ook vast dat er op het terrein inderdaad al heel wat 
vooruitgang is geboekt, dat hoor ik toch van de mensen van groenrand. Ze zijn best wel tevreden 
met hoe dat het nu loopt. Dus ik had graag ook van u eens de stand van zaken gehoord. 
 
Dan vroeg ik mij ook af welke instrumenten dat de provincie inzet om die natuurverbindingen te 
realiseren. Dan denk ik ook aan: komen er nog PRUP’s bijvoorbeeld, ruimtelijke 
uitvoeringsplannen om natuurverbindingen ook planologisch te verankeren? Ook dat is vaak 
nodig en nuttig. Onze gewestplannen dateren van de vorige eeuw en vaak is daar nog heel veel 
ruimte voorzien voor bijvoorbeeld agrarisch gebied, dus ik denk dat het ook nuttig is om via die 
groenblauwe dooradering ook planologisch dat te verankeren. Dan kom ik tot slot aan de vraag 
over die brochure: hebt u ook zoiets op stapel staan? Zoiets in petto? Dat zou mij ook wel 
benieuwen. Ik kijk dus alvast uit naar uw antwoorden. 
 
VOORZITTER.- Dank u wel, mevrouw Van Dienderen. 
 
 

Nr. 3/14 van de agenda 

 

Tussenkomst van de heer Louis Schoofs over klimaatneutraliteit en 

subsidies. 
 
 
VOORZITTER.- De heer Schoofs heeft het woord. 
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De heer SCHOOFS.- Dank u. Voorafgaand aan mijn vraag wil ik toch even zeggen, als lid van de 
raad van bestuur van het ABP Toerisme provincie Antwerpen, dat de prestaties en de 
activiteiten die daar ontwikkeld worden toch een groot compliment vergen. Ik vind dat daar een 
mooie weg wordt afgelegd. Los van de vraag die ik stel, en die gaat wat terug naar de 
provincieraad rond de klimaatplannen. Toen ik dat al wat geopperd had: hoe kun je ook 
positieve elementen aan klimaatplannen koppelen? Is mijn vraag heel concreet: kan een 
subsidie vanuit de provincie gekoppeld worden aan het beschikken van een klimaatplan door de 
betrokkenen dat bijdraagt aan die klimaatneutraliteit? Dit als criterium meenemen in functie 
van het verwerven van subsidies kan alzo een positieve band creëren tussen de provinciale 
overheid en de betrokken stakeholder, alzo ontstaan verbindende netwerken en draagkracht. 
Allicht zal de uitwerking van zulke criterium bedachtzaam moeten ontwikkeld worden zodat het 
een stimulerend en ondersteunend effect heeft. Ik verwijs bijvoorbeeld naar de significant harm. 
Ik ben niet zo gelukkig met de notie significant harm met de term harm. Ik vind het wat 
negatief, maar bon, van de Europese Commissie, maar ik vind de inhoud van hun zes criteria 
wel boeiend: klimaatadaptatie, klimaatmitigatie, biodiversiteit en ecosystemen, inclusief 
grondwater, het marien leven, dan vervuiling en circulaire economie. Ik dank u. 
 
VOORZITTER.-. Dank u wel, mijnheer Schoofs. Gedeputeerde De Haes heeft het woord. 
 
De heer DE HAES, gedeputeerde.- Ik zal in volgorde eerst op mijnheer De Quick antwoorden 
over de mezen en de processierupsen. Dank voor die vraag. Dan kan ik het ook eens uitleggen. 
We weten dat mezen graag rietstengels of andere insectenbroedplaatsen openpikken om daar de 
lekkernijen en de insecten uit te halen, dus we weten dat de combinatie bijenhotels en 
mezenpopulatie niet ideaal is. Dat is ook de reden waarom dat we waar we mezenpopulaties 
proberen te versterken, dat we dat doen op locaties waar weinig of liefst geen bijenhotels zijn. 
Maar de één op één klopt misschien niet allemaal. Waar we de mezenpopulatie zetten, dan gaat 
het vaak over fiets- en wandelwegen, want het gaat altijd over daar waar processierupsen, hoe 
zal ik het zeggen, last kunnen berokkenen. Elders laten we ze in rust. Want het is eigenlijk de 
bedoeling, om op uw tweede vraag dat bestrijding een belangrijk onderdeel van de voeding van 
de vleermuizen, het is eigenlijk de bedoeling inderdaad dat we alle beheerders, ook de 
gemeenten, proberen te ondersteunen en op te leiden om het verhaal van de processierupsen te 
beheren, en dat is niet hetzelfde als bestrijden. De processierupsvlinder is een inheemse soort 
die niet mag uitgeroeid worden, want die heeft zijn plaats in het ecosysteem. We kunnen alleen 
zorgen dat de gezondheidsoverlast beperkt wordt. Een van de hoofddoelen van dat onderzoek 
dat we daar toe voeren, waar we mee in participeren van het Life project is eigenlijk om al die 
huidige bestrijdingsmethoden, waaronder de biociden, zoveel mogelijk te vervangen door de 
natuurlijke aanpak. Maar zoals ik zeg: het is een onderzoek, dus we testen en we monitoren en 
we zien wat dat er mee gebeurt. 
 
Eigenlijk al twintig jaar is de provincie bezig om het biociden gebruik te verminderen en te 
kijken naar milieuvriendelijke technieken. Alle gemeenten zijn bijna overgeschakeld op het 
wegzuigen en verbranden, dat is de eerste stap geweest, maar dat zijn hoge beheerskosten 
enerzijds en nog andere problemen kan dat met zich mee brengen. Daarom zoeken we achter 
natuur gebaseerde oplossingen die goedkoper zijn, maar ook inderdaad maar werken op 
middellangere termijn, maar soms toch niet alleen goedkoper, maar sneller dan de mechanische 
of de chemische. We laten eigenlijk de natuur het werk voor ons doen. Maar zo’n evenwicht 
terugbrengen dat heeft wat tijd nodig en dat is ook de reden waarom dat dat Life project over 
een aantal jaren loopt. We kijken dan naar de natuurlijke vijanden, de mezen, maar ook de 
sluipwespen, de kever, de grote poppenrover en we gaan eigenlijk daar de gemeenten en alle 
andere beheerders in meenemen, opleiden, begeleiden met infomomenten, onderzoek aan de 
hogescholen en de universiteiten voor de nieuwe technieken. Er is een website met de 
informatieverspreiding en er is natuurlijk ook heel nauw overleg met de diensten van de 
gouverneur en de hulpverleningszones daar waar brandweer dikwijls opgeroepen wordt om in te 
grijpen. Ik zei het is vijf jaar studie. De mezenkasten werden vorige winterperiode opgehangen. 
We hebben al mooie resultaten: 50 procent van de kasten was bezet, maar het gaat zeker nog tot 
in het tweede jaar duren eer we de eerste statistische inzichten krijgen over het effect. Maar het 
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aantrekken van mezen, en daar is men toch wel van overtuigd dat dat een minimaal effect heeft 
op de aanwezigheid van andere vogels. We zetten die mezen inderdaad daar waar er heel veel 
voedsel is, namelijk die nesten van de processierupsen. Dat wordt voorlopig bevestigd door alle 
internationale specialisten. Wat mezen betreft ben ik een believer van de experten. 
 
De tweede vraag over het Ecocentrum. Inderdaad, het Ecocentrum De Goren had de functie om 
te werken rond milieu- en natuureducatie, om toeristen wegwijs te maken in de regio. Het was 
ook een gebouw met vergaderruimte voor verenigingen en instanties en inderdaad zit daar nu 
het testcentrum van de zorgregio Baldemore. Het gebouw zal nog even testcentrum blijven. Het 
dagelijks beheer, zoals u vroeg, is in handen van de gemeente Mol, dus qua planning, onderhoud 
en poets. Zij zorgen ook voor de invulling ervan. Maar er is al een samenwerkingsverband tussen 
het gemeentebestuur en het provinciebestuur sinds 1993. Dat werd in 2007 verfijnd en in 2016 
nog lichtjes aangepast met betrekking tot de toeristische rol. In theorie geldt dat 
samenwerkingsakkoord voor onbepaalde duur, maar we zijn het er allemaal over eens dat, hoe 
zal ik het zeggen, het aan herijken toe is. De gemeente Mol heeft ondertussen het initiatief 
genomen, maar corona is daar wat tussen gefietst natuurlijk omwille van het testcentrum, maar 
ook omwille van het bijeenkomen om in het eerste kwartaal ’22 die stuurgroep die daar rond zit, 
de beheersgroep eigenlijk, om die terug opnieuw samen te roepen. We wachten daar eigenlijk op 
om te kijken: wat is nu de volgende stap voor het Ecocentrum? Nu, uw suggestie, een centrum 
voor ecologie, ik wil die meepakken. Ik denk dat die zeker mee op tafel zal komen, maar ik durf 
er al wel bij zeggen, en dat zijn toch inzichten die we ook in PIME hebben, dat het minder 
wenselijk is om ecologie te gaan vertellen in een gebouw. Ik denk dat we daar eigenlijk veel meer 
moeten kijken richting het ecologisch verhaal, het klimaatverhaal te brengen met de voeten in 
de natuur, letterlijk in slijk of in het veel te droge zand. Ik denk dat dat een betere oplossing is 
dat we echte testimonials hebben en dat we van alle bezoekers ook ambassadeurs van een goed 
klimaatbewustzijn maken. 
 
Mevrouw Van Dienderen, ik had liever gehad dat je uw vraag in twee vragen had gesplitst. Dan 
had ik wat meer tijd gekregen van de voorzitter om te antwoorden, want nu moet ik het 
proberen samen te vatten, maar ik beloof dat we daar misschien eens moeten op terug komen. 
Want er zit wel wat, u hebt alles bij elkaar vijf of zes vragen gesteld, vijf. Ik ga ze toch iets 
proberen in te korten: welke concrete natuurverbindingen? Wel, er is een kaartlaag gebaseerd 
op wetenschappelijke inzichten en die is geïncorporeerd in het beleidsplan ruimte voor de 
provincie Antwerpen zodanig dat er ook heel organisatie breed kan mee rekening gehouden 
worden. We hebben natuurlijk, dat is één verhaal, we hebben onze bosgroepen en de regionale 
landschappen en ze zijn, wat ik daar straks ook zei, onze groene vingers, onze toolbox op het 
terrein. Die hebben hun ambitienota’s een stevige update gegeven en die werken daar aan. Nu, 
de vraag over hoeveel hectaren: op dit moment hebben we die indicatoren in hectaren nog niet, 
dat geef ik toe, maar het Dipla-systeem wordt uitgerold en zowel de regionale landschappen als 
onze Dienst Integraal Water gaat daarmee werken. Zo krijgen we een dashboard en kunnen we 
die meting echt specifiek doen. Een tweede maar: bijvoorbeeld in het strategisch plan Kleine 
Nete dat nu loopt, hebben we wel heel specifieke indicatoren gedefinieerd, bijvoorbeeld 13 maal 
13 hectare bos, dat is dus 13 per gemeente, 13 kilometer houtkant, 13 poelen, 13 hectare 
ontharden en 3 hemelwaterdroogteplannen. Maar in die eerste oefening van functioneel 
ecologische netwerken werd er dus geen telling gemaakt van de hectaren, ook omdat het heel 
gespreid … Het zit niet gespreid, maar de uitwerking zit gespreid. 
 
Hoe staat het met de antitankgracht, is de tweede vraag. Ja, u weet dat we daar heel druk mee 
bezig zijn. Er zijn een aantal hoofdacties: landschappen herstel, ontsnippering, de trage wegen. 
En heel belangrijk: we werken daar met een partnerplatform, maar ook een burgerplatform en 
er wordt ook gewerkt in functie van de otter. Zoals u zei, er zijn al een aantal dingen gedaan: de 
slibruimingen, de werkgroep Water start met onze hydrobioloog in 2022. Het PIH zal daar ook 
aan meewerken, want dat is niet alleen een kwestie van kwantiteit van het water, maar ook 
kwaliteit van het water moet daar heel goed gemonitord worden. Dat is heel specifiek, om een 
klein voorbeeldje te geven, het Maaswater mag daar eigenlijk niet in belanden en dat komt door 
de doorsteek en de overstorten van de siffons en de kanalen. Maar ik denk dat we daar ooit wel 
eens in ruim en breed kunnen over in gaan. 



VERGADERING VAN 9 DECEMBER 2021 

 195 

 

Welke instrumenten worden ingezet? U vroeg ook achter de PRUP’s. Wel, wij proberen te 
werken via effectieve realisaties. Bijvoorbeeld we hebben gezegd: we willen 50 procent van de 
vismigratieknelpunten wegwerken. Er is een investeringsbudget van 2,3 miljoen. Wel, we 
hebben tot nu toe al 35 vismigratieknelpunten kunnen oplossen. Aankoopbeleid budgetten: het 
aankoopbudget is 1 miljoen. Dat gaat dan over de belangrijkste percelen, bijvoorbeeld hebben 
we meegewerkt in de aankoop van de Molenbeekvallei in Boechout. De bedoeling is natuurlijk 
wel om die zo veel mogelijk in te zetten, want de middelen zijn niet enorm groot, om die in te 
zetten binnen de functionele ecologische netwerken en de bestaande groendomeinen, want dat 
is uiteindelijk onze ruggengraat. 
 
Ik ga er wat sneller door. Hoe de gemeenten ondersteunen bij het realiseren? Wel, we staan 
natuurlijk ten dienste van die gemeentebesturen. Belangrijk is dat we dat doen door onze 
gebiedsstrekkende studie van landschapsbiodiversiteit. Dat is een interactieve kaart. Daar zijn 
brochures bij. Elke gemeente kan daar al over beschikken. Daar zit alle informatie in over de 
biodiversiteit: de planten, de diersoorten, maar er liggen ook onderbouwende rapporten bij. 
Voor elk landschap vertaalt onze Dienst Milieu en Natuur dat, als beleidsdienst, dus in adviezen 
aan gemeenten, visievorming, provinciale gebiedsprogramma’s en in ambitienota’s van de 
landschappen tegen alle landschappen zoals ik al zei. Als dat huiswerk gedaan is, dan vertaalt 
zich dat in een groenvisie. Dat is eigenlijk van integrale analyse, zou ik zeggen, tot concrete 
acties op maat van de gemeente en dat geeft beleidslijnen en acties die heel specifiek 
geformuleerd worden. Dan kan een gemeente dat ook direct meenemen in hun 
meerjarenplanning. Zo wordt er eigenlijk jaar per jaar gewerkt aan realisatie van gezonde, 
groene en duurzame gemeenten. Voorbeelden zijn Olen, Berlaar en Zwijndrecht. 
 
Mijnheer Schoofs, op uw vraag: ik zal het compliment aan TPA zeker overbrengen, dat mag ik 
niet vergeten. Waar u zegt: ja, subsidie verstrekken. Ja, dat doen we. Onze subsidies hebben 
inderdaad een sturende, minder een regulerende. Maar zoals ik vorige keer gezegd heb: wij zijn 
niet uit op dwingen, maar motiveren in ons klimaatplan en we kijken natuurlijk ook naar het 
haalbare. We hebben in onze subsidieregels al een kansen- en duurzaamheidsclausule. Dat wil 
zeggen dat alle subsidieaanvragers daar moeten mee akkoord gaan en de subsidieaanvrager 
moet zich engageren om bijvoorbeeld bij aankopen en bij organisatie van evenementen of gelijk 
wat aandacht te hebben voor die duurzaamheidscriteria: milieu, eerlijke handel, 
toegankelijkheid en sociale economie. Die vindt u op de provinciale website. 
 
Nu, de vraag om elke subsidie vanuit de provincie te koppelen aan het al dan niet beschikken 
over een klimaatplan is nogal verregaand en misschien niet helemaal realistisch. We kunnen 
bijvoorbeeld niet verwachten van een kleine vereniging, ik denk de vorige raad hier de subsidie 
goedgekeurd aan de vogelopvangcentra, de VOC’s, de echte afkorting is iets langer, we kunnen 
hen moeilijk vragen om een volledig klimaatplan te hebben. We gaan eigenlijk dan volgens mij 
een veel te grote taak leggen op die kleine verenigingen voor soms heel beperkte 
subsidiebedragen. U verwijst naar het do no significant harm, principe van de EU. Wel, dat 
principe vindt zijn oorsprong in de Europese taxonomie bij regelgeving. Wel, dat is een 
classificatiesysteem van duurzame projecten en activiteiten. Dat klopt dat lidstaten die een 
project indienen dat die een analyse, do no significant harm analyse, moeten doen. Vlaanderen 
doet dat samen met het federaal planbureau voor projectoproepen en in overheidsopdrachten 
hebben ze dan ook een clausule uitgewerkt die men moet meenemen in zo’n projectoproep, 
maar dat gaat over een totaal andere grootorde van organisaties en zeker van subsidiebedragen. 
Wat dat we wel opgenomen hebben in ons klimaatplan dat is de actie tot het stimuleren van het 
klimaatbewustzijn in heel onze organisatie zodanig dat er overal een organisatie brede 
klimaatreflectie ontstaat om eigenlijk dat klimaatthema mee te pakken in alle elementen van 
ons beleid en van de uitvoering. Dat betekent ook daar waar er geoordeeld wordt over subsidies 
dat die klimaatreflectie er ook zal zijn. Maar de voorwaarden, en ik zie daar nog geen heil in, om 
aan iedereen te vragen om over een klimaatplan te beschikken, omdat wij denken dat dat 
vooralsnog iets te verregaand is, wat niet wil zeggen dat we niet bezorgd zijn dat al degene die 
via onze overheid centjes naar zich trekt dat die ook de klimaatreflex moet hanteren. Tot zover. 
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VOORZITTER.- Dank u wel, gedeputeerde De Haes. Ik weet niet of er nog tussenkomsten zijn? 

 

 

Nr. 3/8 van de agenda 

 

APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne. Meerjarenplan 2020-2025 en 

Kredieten 2022. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

De beheersovereenkomst bepaalt onder meer dat de deputatie jaarlijks aan de 

provincieraad het meerjarenplan van het APB ter goedkeuring voorlegt. Tevens 

wordt de jaarlijks vaststelling van de kredieten voor het komende werkingsjaar 

voorgelegd aan de provincieraad. 

 

2. Juridische context 

 

Titel IV en het artikelen 236 van het Provinciedecreet. 

De beheersovereenkomst. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

 
SDG 16. Vrede, justitie en sterke publieke diensten 

SDG-subdoelstelling 16.6 Doeltreffende, verantwoordelijke en transparantie 

instellingen ontwikkelen op alle niveaus. 

 

Door uw raad werd in vergadering van 26 september 2013 oprichting van het 

autonoom provinciebedrijf goedgekeurd. Dit provinciebedrijf werd met ingang van 

1 januari 2014 operationeel. 

 

Het autonoom provinciebedrijf heeft als kernopdracht: “Het bevorderen van de 

volksgezondheid en een kwalitatieve leefomgeving op een duurzame wijze, via de 

onderbouwing van het provinciaal beleid, de ondersteuning van het gemeentelijk 

beleid en de samenwerking met gewestelijke instanties”. 

 

De beheersovereenkomst bepaalt onder meer dat de deputatie jaarlijks aan de 

provincieraad het meerjarenplan van het APB ter goedkeuring voorlegt. Tevens 

wordt de jaarlijks vaststelling van de kredieten voor het komende werkingsjaar 

voorgelegd aan de provincieraad. 

In het meerjarenplan worden de financiële consequenties voor de genomen 

beleidskeuzes opgenomen. De financiële documenten zijn digitaal toegevoegd. 
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In de kredieten 2022 is een budgettaire personeelsbehoefte van 100 VTE voorzien. 

Een organogram is digitaal toegevoegd. 

 

Tevens bevatten de kredieten 2022 tegenover de vorige opmaak de nodige 

middelen voor 

 

- Personeelskosten: 

o rechtzetting verhoging uitgavebudget personeelskosten want vorig 

jaar werd de opgelegde besparing van 150.000 EUR foutief in 

mindering genomen van de personeelskosten, terwijl dit uit de 

reserves dient te komen. 

o verhoging budget personeel op eigen kosten t.b.v. 405.500 EUR 

wegens betere aansluiting bij realiteit, aangezien dit voorgaande 

jaren te laag werd gebudgetteerd. 

- Inkomsten: 

o enerzijds reeds verhoging voorzien in AMJP juni. 

o anderzijds extra verhoging met 223.500 EUR zodat de inkomsten 

beter aansluiten bij de realiteit en wegens aantrekking van nieuwe 

projecten (o.a. PFAS) die extra inkomsten opleveren. 

 

De jaarlijkse dotatie, die door het provinciebestuur ten behoeve van het autonoom 

provinciebedrijf dient voorzien te worden om haar missie en activiteiten te 

ontwikkelen bedraagt in het meerjarenplan: 

- 2022:  5.784.324 EUR 

- 2023:  5.902.648 EUR 

- 2024:  6.023.340 EUR 

- 2025:  6.146.444 EUR 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 10 november 2021. 

 

Het ontwerp van het meerjarenplan 2020-2025, kredieten 2022 van het autonoom 

provinciebedrijf werd door de raad van bestuur van het APB vastgesteld op 

25 november 2021. 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt het meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2022 van het 

autonoom provinciebedrijf Provinciaal Instituut voor Hygiëne. 

 

Artikel 2: 

Goedgekeurd wordt dat het autonoom provinciebedrijf Provinciaal Instituut voor 

Hygiëne voor de realisatie van de doelstellingen in 2022 een dotatie van 

5.784.324 EUR zal ontvangen. 



PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 

 198 

 

 

VOORZITTER.- Geen vragen? 
 
De stemming kan starten. 
 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
35 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
27 leden hebben ja gestemd; 
8 leden hebben zich onthouden. 
 
Goedgekeurd met 27 stemmen ja, bij 8 onthoudingen. 

 

 

Nr. 3/27 van de agenda 

 

Tussenkomst van mevrouw Mien Van Olmen over waterbeleid. 
 
 
VOORZITTER.- Mevrouw Van Olmen heeft het woord. 
 
Mevrouw VAN OLMEN.- Dank u wel, voorzitter. Geachte heer De Haes, het afgelopen jaar werd 
ons land opnieuw geconfronteerd met extreme weersomstandigheden: de recente overstroming 
in West-Vlaanderen, maar uiteraard de voorbije zomer de ravage in Wallonië en ook de stevige 
wateroverlast in Limburg zit nog vers in ons geheugen. Ook in onze provincie was het alle hens 
aan dek. Het was dan ook een goede zaak dat vorig jaar onze provincie als eerste provincie een 
droogte- en hemelwatercoördinator aanwierf. 
 
Gedeputeerde, u haalde al aan dat zijn werkzaamheden die in volle uitvoering zijn, maar ik wou 
toch graag even stilstaan, want wij vinden het een bijzonder nuttige en zelfs misschien 
noodzakelijke aanwerving. We willen graag effekes stilstaan bij zijn werkzaamheden. Lokale 
besturen rekenen in die extreme omstandigheden uiteraard op die bovenlokale steun en de 
vraag is dan concreet: hoe verlopen die contacten van die nieuwe coördinator met die lokale 
besturen? Doen ze effectief beroep op die coördinator? Is die functie al voldoende bekend? Kon 
onze hemelwatercoördinator al effectief de afgelopen zomer gemeenten in onze provincie 
ondersteunen en advies geven? Is die coördinator al echt uitgegroeid tot een aanspreekpunt 
inzake technieken, systemen en initiatieven die de opvang, gebruik en infiltratie van hemelwater 
beogen? Hoe lopen ook de contacten met die hogere overheden? Is daar structureel overleg 
ingepland? Hoe verloopt de uitbouw van een droogtemeetnet in de provinciale waterlopen? Wat 
gaat er hieromtrent verder gebeuren? Is er ook voorzien dat de coördinator in samenspraak met 
de Dienst Ruimte zal werken rond ontharding zodat hij niet enkel de crisiscoördinator is, maar 
dat de problemen niet enkel geremedieerd worden, maar ook aangepakt? Welke steun en welke 
initiatieven rond ontharding worden dan ook door hem mee opgevolgd? Tenslotte een vraag 
rond budgetten: welk budget is er specifiek voor deze doelstelling inzake waterbeleid voorzien? 
Dank u wel alvast om op deze te vragen willen ingaan. 
 
VOORZITTER.- Dank u wel, mevrouw Van Olmen. Gedeputeerde De Haes heeft het woord. 

 

De heer DE HAES, gedeputeerde.- Dank u. Het zijn opnieuw veel vragen, dus ik ga er ook iets 
moeten sneller doorfietsen. Ik denk dat we inderdaad bezig zijn met het herstellen van het 
watersysteem in onze provincie. Het is inderdaad zo dat de laatste, een aantal decennia met 
andere waterlopen rechtgetrokken werden en dat daar een beetje problemen zijn die moeten 
hersteld worden. Nu, de hemelwatercoördinator, of hemelwater en droogtecoördinator: in 2021 
hadden we een ander probleem. We hebben drie jaar, vier jaar lang een regendans gedaan om 
dan in 2021 vast te stellen dat dat gewerkt heeft, maar het was extreem nat. De samenwerking 
tussen gemeenten en het advies geven, in 2021 toen hij eigenlijk aan boord was, heeft zich meer 
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gespecifieerd richting de mensen van onze Dienst Integraal Waterbeleid om eigenlijk, omdat het 
meer ging over water wegkrijgen eerder dan behouden. Ze zijn meer gespecialiseerd in die 
calamiteiten die er mogelijk zouden zitten aan te komen.  
 
Nu, dat wil niet zeggen dat hij stilgezeten heeft, integendeel. Er is structureel overleg binnen de 
coördinatiecommissie integraal waterbeleid. Onze coördinator vertegenwoordigt daar onze 
provincie binnen die groep en hij is ook heel sterk betrokken bij de projectgroep rond 
onttrekkingsverboden en die staat in voor de opmaak van een Vlaams kader voor tijdelijke, maar 
ook voor permanente onttrekkingsverboden. Dat is in opmaak. Zelf ben ik ook lid van de Blue 
Deal taskforce bij minister Demir. Dat overlegplatform met die hogere overheden kijkt naar het 
waterbeleid en dat is heel structureel georganiseerd. Dat komt op bepaalde momenten samen en 
daartussen moet er gewerkt worden. De contacten met de lokale besturen dat loopt eigenlijk 
vlot, maar is meer proactief dan zoals ik daar net zei in 2021 was het iets meer reactief. Maar 
daarbij kan hij natuurlijk, hij is alleen, maar hij kan heel veel beroep doen op het hele 
uitgebreide netwerk dat onze Dienst Integraal Waterbeleid heeft en dat is zeker via onze 
controleurs op het terrein. Ik moet daar wel bij zeggen: tijdens droogteperiodes komen vooral 
vragen naar concrete maatregelen over onttrekkingsverboden, alternatieve waterbronnen. 
 
Buiten de droogteperiodes is er iets meer pro-actievere aanpak. Dan kijkt men naar droogte op 
lange termijn, onthardingsprojecten en dergelijke. We proberen natuurlijk ook een 
beleidsnetwerk uit te bouwen. Dat heeft maar één doel: dat is in alle geesten of in alle hoofden 
van lokale beleidsmensen ook de nodige reflex te creëren om te zorgen dat zij bewust zijn van de 
droogte-/waterproblematiek die we kennen. Hij is een aanspreekpunt, onze coördinator, over 
het beleid van opvang, gebruik van infiltratie van hemelwater, maar de technische kennis zit 
opnieuw weer bij de afdeling projecten en districtsverantwoordelijken van de afdeling beheer 
van de Dienst Integraal Waterbeleid, maar dat is een heel groot samenwerkingsverband. 
 
U vroeg ook achter het droogtemeetnet dat wordt uitgerold. Dat is een heel belangrijk onderdeel 
van de provinciale droogtestrategie. Elk meetpunt heeft eigenlijk meerdere doelen: het meet 
hoog-, maar ook laagwater, het geeft input aan oppervlaktewatermodellen en doet ook aan 
projectmonitoring als we simuleren. De uitbouw ervan verloopt natuurlijk in fasen. We hopen 
tegen 2023 negentig locaties real time waterpeilen te willen meten, want dat is eigenlijk het 
belangrijkste dat je dat real time doet. Als je op alle dagen op hetzelfde uur meet, dan weet je 
niet wat er tussendoor gebeurd is. We hebben zo al 38 toestellen in de provincie liggen, 
20 komen er bij in 2022. Nu gaat het echt over het ontwikkelen van het dataplatform om die 
enorme hoeveelheid data goed te kunnen beheren, maar vooral om de juiste analyses te maken. 
Wat kost dat? 140.000 plus een onderhoudskost. Dus eigenlijk als je dat over heel de legislatuur, 
dan is dat toch een onderneming van 600.000 die we daar besteden aan water conserverende 
maatregelen, maar dat kan ook gaan over andere dingen zoals het plaatsen van stuwtjes. Dat 
doen we met het project Beek-Boer-Bodem. Dat proberen we ook uit te strekken naar de ganse 
Kleine Netevallei. U vroeg achter de captatieverboden: in 2020 was er een redelijk verregaand 
captatieverbod, uitgevaardigd door gouverneur Berx. Onze provinciale Dienst Water geeft daar 
ook advies over. Er is ook een meldpunt opgericht ondertussen voor de onttrekkingen te 
melden. Dat meldingsloket is sinds 1 juli in werking en wordt vanaf ’22 verplicht bij besluit van 
minister Demir. Ontharden dat zit ook in onze provinciale droogtestrategie. We willen 
natuurlijk in de toekomst de infiltratiegebieden van de provincie beter beschermen. 
 
VOORZITTER.- Wilt u gaan afronden, alstublieft? 
 
De heer DE HAES, gedeputeerde.- Ja. En bijvoorbeeld, maar daar had ik het daarnet over, in de 
Kleine Nete kijken we zeker naar ontharding, want er loopt ook nog een proefproject in de vallei 
van de Kleine Nete voor die droogteplannen. Ik ga eens kijken. De budgetten, dat is nog 
belangrijk hè, want daar zitten we hier voor. In het meerjarenplan zit natuurlijk 470.000 voor 
de functie van de hemelwater- en droogtecoördinator; zoals ik zei 600.000 voor water 
conserverende maatregelen, maar, en dat is het investeringsbudget voor de legislatuur, het gaat 
over 27 miljoen. Hemelwater- en droogtecoördinatie wordt daar in meegenomen, maar dat gaat 
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over een investeringsbudget voor wateringrepen. Het waren veel vragen hè, voorzitter. Dat is 
een tip voor volgend jaar: geen vragen stellen. 
 
VOORZITTER.- Daar gaan we de evaluatie weer over doen. Dank u wel, gedeputeerde De Haes. 

 

 

Nr. 3/16 van de agenda 

 

Tussenkomst van de heer Koen Dillen over drempelvrij toerisme: op 

kruissnelheid in 2022. 
 
 
VOORZITTER.- De heer Dillen heeft het woord. 

 

De heer DILLEN.- Dank u wel, voorzitter. Geachte voorzitter, ondervoorzitster, beste 
gedeputeerden en collega-raadsleden, elke Antwerpenaar, elke Vlaming heeft volgens mij recht 
op vakantie en de provincie heeft een belangrijke taak om dit te helpen realiseren. Vakantie is 
een recht voor iedereen. Toch merken we dat een belangrijk percentage van de Vlamingen niet 
in de mogelijkheid is om vakantie te nemen, omdat ze belangrijke, soms onoverwinbare 
drempels ervaren. Sommigen hebben onvoldoende financiële vermogens, anderen hebben 
lichamelijke of psychische beperkingen. Gedeputeerde, kan de provincie helpen om deze 
drempels weg te werken? De provincie heeft vorig jaar een project in verband met vakantie voor 
mensen met autisme gepromoot. Vakantieaanbieders werden geïnformeerd over een prikkelarm 
aanbieden van vakanties voor deze mensen. Hoe werd dit ervaren? Had het succes? En heeft de 
provincie plannen om dit project verder te zetten? Als arts in een instelling voor mensen met 
een beperking merk ik dat het soms zoeken is om vakantieplaatsen te vinden voor de bewoners, 
zeker als er een hoge nood aan zorg is. Ik bezocht onlangs een vakantiehuis in Hamont-Achel, 
perfect toegankelijk voor deze doelgroep. Kan ons provinciebestuur het voorbeeld van Limburg 
volgen en eigenaars steunen of stimuleren om hun logies laagdrempeliger te maken voor 
mensen met een hoge zorgnood? Ik weet dat het Zilvermeer twee bungalows heeft op haar 
domein volledig toegankelijk. 
 
De provincie kan toerisme stimuleren voor groepen mensen met een bepaalde aandoening of 
beperking, maar stimuleren van inclusief toerisme is ook belangrijk. Mijn laatste vraag gaat over 
dit inclusief toerisme. De provincie heeft als belangrijk speerpunt het aanleggen van 
fietsostrades. Als fietser vindt ik dit een schitterend plan. Bestaat er geen mogelijkheid dat de 
Dienst Toerisme van de provincie samen met de verschillende provinciale domeinen en externe 
partners het inclusieve fietstoerisme stimuleert en toegankelijk maakt voor mensen met een 
beperking en hun familie en vrienden? In deze lastige COVID-tijden creëert gezellig samen 
fietsen een verbetering van de levenskwaliteit. Gedeputeerde, ik kijk uit naar uw antwoorden. 
Dank u. 
 
VOORZITTER.- Dank u wel, mijnheer Dillen. Gedeputeerde De Haes heeft het woord. 
 
De heer DE HAES, gedeputeerde.- Dank u wel, collega. Ik had daarnet er al wat naar verwezen. 
Het geeft me de kans om toch een beetje een overview te geven wat er allemaal op poten staat, 
want inderdaad vakantie is een recht, een recht voor iedereen en we moeten ook zorgen dat 
iedereen daar kan aan deelnemen. Ik verwees naar het project rond autisme. Dat heeft een extra 
boost gekregen, dat project. We hadden een filmpje gemaakt per deelnemende logies dat 
coronaproof en autismevriendelijk logeren aanbiedt. Er is ook een promotiefilmpje op Facebook 
gezet en dat heeft eigenlijk gemaakt dat er heel veel mensen mee in contact gekomen zijn. In se 
is dat project afgesloten, maar het is natuurlijk niet gedaan. De verbreding van die werking 
wordt in gang gezet en de stappenplannen die worden bekendgemaakt bij andere doelgroepen 
die ook nood hebben aan een gestructureerde manier van ergens naartoe te kunnen gaan. 
Toegankelijke logies: een eerste deel wordt in gang gezet via Toerisme Vlaanderen met het 
toegankelijkheidslabel. In onze provincie zijn er 28 hostels, jeugd- of groepsverblijven, 18 hotels, 
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gastenkamers en vakantiewoningen, maar zoals u zei Lilse Bergen, Nekker, Zilvermeer hebben 
allemaal diverse toegankelijke verblijfsmogelijkheden. 
 
Via onze toeristische promotiemachine, via het TPA namelijk, wordt er ook gezocht en 
gesensibiliseerd rond toegankelijkheid. Binnen het project Drempelvrije fietsvakantie zoeken we 
naar inderdaad een manier waarop mensen met de fiets onder begeleiding her en der terecht 
kunnen. Dat gaat dan ook over de stops onderweg en stops bij avond. We hebben ook het project 
Logeren zonder zorgen, maar met zorg. Er zijn vier pilootlogies. Daar wordt ervaring opgedaan 
en die ervaring willen we meepakken om dan te kijken waar we er mee verder kunnen wandelen. 
Er is het Tetraproject. Daar zijn zeven logies die er aan deelnemen en die gaan aan de slag met 
een groeiproject. En volgend jaar worden nog tien gratis extra kansen aangeboden om eigenlijk 
te zorgen dat hoe meer aanbod er is, hoe meer we ook kunnen inspelen op de vraag. Ik zei al de 
Drempelvrije fietsvakantie. Daar hebben we een vijftiental partners en bijvoorbeeld is ook al een 
duizend kilometer fietsnetwerk gescreend op die toegankelijkheid. Dat is afgeleid uit de 
Kempenroute waar eigenlijk wel 80 procent van heel berijdbaar is. Wat is dan de bedoeling? Dat 
daar waar het moeilijker is dat we daar ook de nodige omleiding afficheren ofwel zorgen dat het 
wel berijdbaar wordt, maar dat is niet altijd evident. De Drempelvrije fietsvakantie dat gaat dan 
over een totaalpakket. Dat gaat over logies, de reca langs de route, maar ook aangepaste fietsen, 
buddywerking, bagagevervoer. Het is dus vrij complex, maar er is daar iemand op aan het 
werken al een paar jaar en vanaf ’22 komt daar extra volk die daar mee kunnen op werken 
zodanig dat we daar ook een versnelling kunnen inzetten om dat versterkt en versneld uit te 
rollen.  
 
Van rollen gesproken: volgend jaar komt ook het project Op rolletjes. Dan zoeken we samen met 
de groen- en de recreatiedomeinen naar manieren om toegankelijk wandelen mogelijk te maken. 
Dat is enerzijds: welke routes kan je nemen? Maar anderzijds ook een beetje toch naar 
avontuurlijk wandelen, maar dan kijken we een beetje naar die grote rolkarren. Of hoe moet je 
dat noemen? Die opgeblazen wielen. Ik zal er bij gelegenheid wel eens een foto van laten zien. 
Om toch het avontuur ook aan te bieden aan degenen die minder kunnen stappen. Voor blinden 
en doven hebben we de ambitie om minstens één attractie per jaar toegankelijk te maken. We 
hebben dat al gedaan in Kasterlee. Op 6 augustus 2021 werd daar voor dove en slechthorende 
kinderen waar zij kunnen met een QR-code filmpjes downloaden om dan daar eigenlijk te zien 
wat er te beleven en te gebeuren is. Dat is wel heel plezant en dat is niet overdreven duur 
geweest om dat te organiseren. We werken er altijd samen met de nodige partners natuurlijk. 
 
Er zijn ook wat acties gepland voor de kleine portefeuille, als ik het zo mag noemen. Dan kijken 
we richting het kwalitatief, maar ook het kwantitatief opschalen van het netwerk Rap op stap in 
onze provincie, het verhogen van het aantal Antwerpse logies en attracties. Dat is het netwerk 
Iedereen verdient vakantie. Rond diversiteit en sociale tewerkstelling wordt in die toeristische 
sector ook gewerkt. Ik denk dat we eigenlijk vanuit verschillende invalshoeken voor 
verschillende deelgroepen van de doelgroepen verschillende acties aan het op poten zetten zijn. 
Ik moet wel toegeven: daar zit nog heel wat leerproces aan de ene kant in en overtuigproces aan 
de andere kant, maar we hebben ervaren, en dat zit in dat Tetraproject ook in, dat eigenlijk het 
werken voor moeilijk bereikbare doelgroepen ook een businessmodel is. Dat is iets waar we de 
uitbaters en ondernemers soms moeten van overtuigen, maar eens dat ze dat zien, aanvaarden 
ze dat ook en gaan ze er ook mee aan de slag. Dus werk in progress, maar het pakt verf. 
 
VOORZITTER.- Dank u wel, gedeputeerde De Haes. 

 

 

Nr. 3/3 van de agenda 

 

APB Toerisme Provincie Antwerpen. Meerjarenplan 2020-2025 en 

Kredieten 2022. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 
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1. Bevoegdheid 

 

De beheersovereenkomst bepaalt onder meer dat de deputatie jaarlijks aan de 

provincieraad het meerjarenplan van het APB ter goedkeuring voorlegt. Tevens 

wordt de jaarlijks vaststelling van de kredieten voor het komende werkingsjaar 

voorgelegd aan de provincieraad. 

 

2. Juridische context 

 

Titel IV en het artikelen 236 van het Provinciedecreet. 

De beheersovereenkomst. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

 
SDG 16. Vrede, justitie en sterke publiek diensten 

SDG-subdoelstelling 16.6 Doeltreffende, verantwoordelijke en transparantie 

instellingen ontwikkelen op alle niveau’s. 

 

Door uw raad werd in vergadering van 26 november 2015 oprichting van het 

autonoom provinciebedrijf goedgekeurd. Dit provinciebedrijf werd met ingang van 

1 januari 2016 operationeel. 

 

Het autonoom provinciebedrijf heeft als kernopdracht: 

De promotie van de regio’s Kempen en Scheldeland op de binnenlandse markt. 

Samen met andere vakantiemakers (gemeenten, verenigingen en ondernemers) 

ontwikkelen we de Kempen en Scheldeland verder als attractieve toeristische 

bestemmingen. We helpen de rendabiliteit van de toeristische ondernemers in de 

provincie Antwerpen te verhogen. We ondersteunen ook initiatieven van andere 

merken - zoals Vlaanderen of provincie Antwerpen - als die draaien rond vrije tijd 

en/of onze andere kerntaken kracht bijzetten; de focus ligt daarbij vooral op logies, 

fietsen of bier. 

 

De beheersovereenkomst bepaalt onder meer dat de deputatie jaarlijks aan de 

provincieraad het meerjarenplan van het APB ter goedkeuring voorlegt. Tevens 

wordt de jaarlijks vaststelling van de kredieten voor het komende werkingsjaar 

voorgelegd aan de provincieraad. 

In het meerjarenplan worden de financiële consequenties voor de genomen 

beleidskeuzes opgenomen. De financiële documenten zijn digitaal toegevoegd. 

 

In de kredieten 2022 is een budgettaire personeelsbehoefte van 12,7 VTE voorzien. 
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Tevens werd tegenover de vorige opmaak in de kredieten 2022 rekening gehouden 

met vermindering personeelskosten wegens pensionering gesubsidieerd 

personeelslid en de verschuiving van personeelslid naar Dienst Toerisme. 

Daartegenover worden ook minder tewerkstellingssubsidies van Toerisme 

Vlaanderen voorzien. 

 

De jaarlijkse dotatie, die door het provinciebestuur ten behoeve van het autonoom 

provinciebedrijf dient voorzien te worden om haar missie en activiteiten te 

ontwikkelen bedraagt in het meerjarenplan: 

- 2022: 1.657.954 EUR 

- 2023: 1.687.062 EUR 

- 2024: 1.716.756 EUR 

- 2025: 1.747.044 EUR 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 10 november 2021. 

 

Het ontwerp van het meerjarenplan 2020-2025, kredieten 2022 van het autonoom 

provinciebedrijf werd door de raad van bestuur van het APB vastgesteld op 

1 december 2021. 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt het meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2022 van het 

autonoom provinciebedrijf Toerisme Provincie Antwerpen. 

 

Artikel 2: 

Goedgekeurd wordt dat het autonoom provinciebedrijf Toerisme Provincie 

Antwerpen voor de realisatie van de doelstellingen in 2022 een dotatie van 

1.657.954 EUR zal ontvangen. 

 

 

VOORZITTER.- Geen vragen? 
 
De stemming kan starten. 
 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
35 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
34 leden hebben ja gestemd; 
1 lid heeft zich onthouden. 
 
Goedgekeurd met 34 stemmen ja, bij 1 onthouding. 
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Nr. 3/6 van de agenda 

 

EVAP Kempens Landschap SON. Meerjarenplan 2020-2025 en Kredieten 

2022. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

De samenwerkingsovereenkomst bepaalt onder meer dat de deputatie jaarlijks aan 

de provincieraad het meerjarenplan van het EVAP ter goedkeuring voorlegt. Tevens 

wordt de jaarlijks vaststelling van de kredieten voor het komende werkingsjaar 

voorgelegd aan de provincieraad. 

 

2. Juridische context 

 

De artikelen 238 tot 240 van het provinciedecreet. 

De samenwerkingsovereenkomst. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

 
SDG 16. Vrede, justitie en sterke publiek diensten 

SDG-subdoelstelling 16.6 Doeltreffende, verantwoordelijke en transparantie 

instellingen ontwikkelen op alle niveau’s. 

 

Door uw raad werd in vergadering van 24 oktober 2019 de oprichting van het 

extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm “Stichting Kempens 

Landschap SON”, afgekort EVAP SKL SON goedgekeurd. Dit agentschap werd met 

ingang van 1 januari 2021 operationeel. 

 

Het extern verzelfstandigd agentschap heeft als kernopdracht: de verwerving, de 

bescherming, de valorisatie en het gebeurlijk herstel van het leefmilieu, het 

landschap, natuur- en cultuurpatrimonium in de provincie Antwerpen; inzonderheid 

de instandhouding, het herstel en beheer, de ontsluiting van beschermde goederen 

in haar bezit of in haar beheer, waardoor een voorbeeldrol op vlak van 

onroerenderfgoedzorg wordt opgenomen en bijdragen aan het verhogen van het 

draagvlak. 

 

De samenwerkingsovereenkomst bepaalt onder meer dat de deputatie jaarlijks aan 

de provincieraad het meerjarenplan van het EVAP ter goedkeuring voorlegt. Tevens 

wordt de jaarlijks vaststelling van de kredieten voor het komende werkingsjaar 

voorgelegd aan de provincieraad. 
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In het meerjarenplan worden de financiële consequenties voor de genomen 

beleidskeuzes opgenomen. De financiële documenten zijn digitaal toegevoegd. 

 

In de kredieten 2022 is een budgettaire personeelsbehoefte van 13 VTE voorzien. 

 

Tevens bevatten de kredieten 2022 de nodige middelen voor de verdere 

continuering van de werking van Kempens Landschap. Enerzijds betreft het 

veiligstellen via verwerving van domeinen die vanuit landschappelijke oogpunt 

onder druk staan anderzijds door de tewerkstelling van 13 VTE ten dienste van de 

66 aangesloten gemeenten. Als erkende voorbeeldstellende erfgoedvereniging 

wordt samen met de gemeente ook hard ingezet op de restauratie van kleine en 

grote erfgoedobjecten. De samenwerking publiek en privaat zal ook in het 25ste 

levensjaar van Kempens Landschap vorm krijgen bij de herbestemming van 

beschermde monumenten. 

 

De jaarlijkse dotatie, die het provinciebestuur aan het extern verzelfstandigd 

agentschap uitkeert om haar kernopdrachten te ontwikkelen, vindt uw raad terug in 

het budget van de provincie. Deze dotatie bedraagt in voorliggend meerjarenplan: 

 

- 2022: 2.231.930 EUR 

- 2023: 2.276.568 EUR 

- 2024: 2.322.100 EUR 

- 2025: 2.368.540 EUR 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 10 november 2021. 

 

Het ontwerp van het meerjarenplan 2020-2025, kredieten 2022 van het extern 

verzelfstandigd agentschap werd door de algemene vergadering van het EVAP 

vastgesteld op 19 november 2021. 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt het meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2022 van het 

extern verzelfstandigd agentschap Stichting Kempens Landschap SON. 

 

Artikel 2: 

Goedgekeurd wordt dat het extern verzelfstandigd agentschap Stichting Kempens 

Landschap SON voor de realisatie van de doelstellingen in 2022 een dotatie van 

2.231.930 EUR zal ontvangen. 

 

 

VOORZITTER.- Geen vragen? 
 
De stemming kan starten. 
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Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
35 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
31 leden hebben ja gestemd; 
4 leden hebben zich onthouden. 
 
Goedgekeurd met 31stemmen ja, bij 4 onthoudingen. 

 

 

VOORZITTER.- Dan zou ik willen voorstellen een korte pauze in te lassen. Het is nu bijna tien 
voor. Om vier uur zouden we terug willen starten. Dank u wel. 

 

De vergadering wordt geschorst te 15.47 uur en hernomen te 16.00 uur. 

 

Nr. 3/17 van de agenda 

 

Tussenkomst van mevrouw Nathalie Cuylaerts: Hoe staat het met PPS in 

onze domeinen en De Notelaer in het bijzonder. 
 
 
VOORZITTER.- Dan kunnen we terug van start gaan. Het is vier uur. Mevrouw Cuylaerts heeft 
het woord. 

 

Mevrouw CUYLAERTS.- Goedemiddag, allemaal. Mijn vraag gaat over de PPS in onze domeinen 
en De Notelaer in het bijzonder. In het bestuursakkoord lezen we dat voor de actieve recreant in 
de recreatie- en belevingsdomeinen wordt gefocust op de pure recreatie: sport en beleving voor 
groot en klein. Naar het voorbeeld van De Schorre willen we een intensieve publiek-private 
samenwerking stimuleren waarbij de private inkomsten toelaten om gerichte investeringen te 
doen in het domein als facilitator en recreatieve activiteiten, bij voorkeur van bovenlokale aard. 
De uitdaging en de doelstellingen van publiek-private samenwerking is het realiseren van een 
win-win voor alle betrokken partners. Dat betekent heus niet alleen het samenleggen van 
financiële middelen, maar ook een inhoudelijke samenwerking aan diverse partners door de 
krachten te bundelen. Zo kan ons bestuur door deze intensieve samenwerking met dezelfde 
publieke middelen uiteindelijk meer doen en bereiken. Mijn vraag is hoe en waar in onze 
organisatie de publiek-private samenwerking naar analogie met De Schorre nog meer tot mooi 
resultaat leidt. Ik denk daarbij concreet aan De Notelaer in Bornem die u daarnet al even hebt 
vernoemd. Op 23 juni werd de vernieuwde onthaalstructuur van ons kasteel d’Ursel voor pers en 
publiek in de kijker gezet en daar werd al een tipje gelicht van de sluier over de 
toekomstplannen van De Notelaer. Wat is daar al gerealiseerd en wat is er nog op til? Alvast 
bedankt voor uw antwoord. 
 
VOORZITTER.- Dank u wel, mevrouw Cuylaerts. 
 
 

Nr. 3/18 van de agenda 

 

Tussenkomst van de heer Koen Palinckx over de UiTPAS in de provinciale 

domeinen. 
 
 
VOORZITTER.- De heer Palinckx heeft het woord. 

 

De heer PALINCKX.- Beste voorzitters, gedeputeerden en beste collega’s, graag kom ik eventjes 
tussen in verband met de UiTPAS. Ik weet niet wie van u reeds beschikt over een UiTPAS, maar 
voor diegenen die niet helemaal mee zijn schets ik graag even kort de historiek. Want in het 
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verleden werkten heel wat steden en gemeenten met allerhande vormen van kansenpassen in 
een poging om mensen in armoede aan te zetten tot deelname aan cultuur- en 
vrijetijdsactiviteiten. Alhoewel goed bedoeld, waren deze pasjes vaak stigmatiserend, niet erg 
toegankelijk en ook complex. De Vlaamse overheid nam rond 2010 het initiatief tot het 
opstarten van een eigen Vlaamse vrijetijdspas: de UiTPAS. Dus na een geslaagd proefproject in 
de regio Aalst in 2012 ging dat van start, werd de UiTPAS beschikbaar gesteld voor alle steden 
en gemeenten, maar ook voor allerhande actoren uit de ruime vrijetijdssector. Het grote 
voordeel van die UiTPAS is dat de technologie achter de pas overal hetzelfde is, het merk zeer 
herkenbaar, de UiTPAS, en ook gelinkt aan de gekende databank en vrijetijdsagenda Uit in 
Vlaanderen. 
 
De UiTPAS is zowel een kansenpas als een getrouwheidskaart. En getrouwheidskaarten dat 
kennen we uiteraard allemaal: je wordt beloond voor je participatie via het sparen van punten 
en eens je een aantal punten hebt gespaard, kun je die weer gaan omruilen tegen allerhande 
leuke voordelen. Het mooie is ook dat elke pashouder overal in Vlaanderen terecht kan met zijn 
UiTPAS om daar dan punten te sparen of om te ruilen, van Diksmuide tot Maasmechelen. De 
UiTPAS als kansenpas, want dat is ook heel belangrijk, heeft als groot voordeel dat deze niet 
stigmatiserend is. Uiterlijk identiek aan een gewone UiTPAS, maar voor de mensen die zich in 
armoede bevinden maakt de pas wel een wereld van verschil, want deze levert een korting op 
van 80 procent bij elke deelname aan bijvoorbeeld cultuur, jeugdactiviteiten, lidmaatschap van 
sportclubs en noem maar op. Op die manier worden drempels verlaagd en krijgen mensen 
toegang tot een hele waaier aan vrijetijdsactiviteiten. Drempelvrij participeren, zoals de 
gedeputeerde het zei. 
 
Voor de gemeenten en de verenigingen of organisaties die instappen, betekent dat uiteraard ook 
een aantal voordelen: je geeft jezelf een duidelijk sociaal gelaat, je stapt mee in een sterk merk 
en een sterke communicatie en je krijgt ook zicht op participatiecijfers allerhande via het 
achterliggend systeem. Het is voor het beleid uiteraard belangrijk te weten dat toetreden tot de 
UiTPAS ook een kost met zich meebrengt. Het gaat dan om aankoop van hardware en dergelijke, 
extra promotie, maar zeker en vast ook om het engagement om dus die 80 procent van 
inkomprijs/ticketprijs/deelnameprijs op zich te nemen wanneer dus een pashouder in armoede 
aan je activiteiten participeert. Neem bijvoorbeeld een bezoek aan ons Arboretum. Normaal kost 
je dit 7 EUR, aan kansentarief zal dat dan 1,40 EUR zijn. Het Arboretum zal dan 5,60 EUR op 
zich nemen. 
 
Vandaag zijn er reeds meer dan negentig steden en gemeenten die de UiTPAS aanbieden, 
verdeeld over alle Vlaamse provincies. Binnenkort zal de kaap van de honderd gerond worden. 
Sommige steden of gemeenten bieden de pas individueel aan, andere werken regionaal samen. 
In onze provincie zijn acht UiTPAS regio’s actief: Kempen, Mechelen, Lier, Mortsel, Nijlen, 
Rupel, Bornem, Reynaert en Van Polder tot Kempen. Die zijn goed voor 25 steden en gemeenten 
of meer dan een derde van het totaal in de provincie, en er zijn er nog een aantal in de pipeline. 
We kunnen dus gerust stellen dat de dekking van de UiTPAS in onze provincie reeds zeer sterk 
is. Nu door de recente oprichting van de UiTPAS regio Van Polder tot Kempen in het noorden 
van onze provincie kwam ik tot mijn vraag, want in deze regio liggen, dat weet u, onder andere 
het Arboretum en het Suske en Wiske Museum. 
 
Vandaag dacht ik: moeten al onze groendomeinen, recreatie- of erfgoedsites indien zij wensen 
dus toe te treden tot de UiTPAS of dat opportuun achten individueel aansluiten? Dit vergt elke 
keer weer opnieuw eigenlijk onderhandelingen en gesprekken, terwijl het mijns inziens beter 
zou kunnen zijn en ook een sterk signaal indien a) de provincie zich als bovenlokale speler 
principieel engageert op toetreding tot de UiTPAS met al onze domeinen en sites en de 
respectievelijke UiTPAS regio waarin dat domein gevestigd is uiteraard en b) dat de provincie 
zich ook zou engageren op UiTPASSEN van andere regio’s te aanvaarden voor het toekennen 
van kansentarieven. Zo gaan we dan naar een eenvormig kortingstarief voor alle provinciale 
domeinen en instellingen met betalende inkom, dus die 80 procent. Nu, ik vernam dat er enkele 
weken geleden reeds overleg is geweest tussen de vzw Publiq die de UiTPAS beheert en uitrolt 
en de Dienst Vrije Tijd van de provincie, dus mijn vragen aan de gedeputeerde zijn de volgende: 
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hoe staat u tegenover de UiTPAS en tegenover een soort van collectieve aansluiting, zal ik maar 
zeggen, met alle provinciale domeinen principieel? Zijn er dan inderdaad al onderhandelingen 
geweest? En wat hebben deze eventueel al tot resultaat gehad? Indien het antwoord van deze 
twee vorige vragen positief is, werd er dan ook een tijdslijn voor opgesteld om de aansluiting te 
realiseren? Ik dank u voor de antwoorden. 
 
VOORZITTER.- Dank u wel, mijnheer Palinckx. 

 

 

Nr. 3/19 van de agenda 

 

Tussenkomst van de heer Jan Claessen over een voorstel om mobiele 

eetkramen (foodtrucks) in het groendomein Rivierenhof. 
 
 
VOORZITTER.- De heer Claessen heeft het woord. 
 
De heer CLAESSEN.- Goedemiddag, iedereen en in het bijzonder mijnheer de gedeputeerde De 
Haes. Collega’s, naast de klassieke ijskarretjes in het zomerseizoen zouden ook andere drank- en 
eetkramen een meerwaarde zijn voor het groendomein Rivierenhof. Het groendomein kan aan 
populariteit winnen door in de vakantieperiode foodtrucks in de Middendreef te plaatsen. Dit 
voorstel lanceerde ik begin 2016 in de provincieraad onder toenmalig gedeputeerde Bruno 
Peeters en is actueler dan ooit. Vijf jaar geleden was blijkbaar de tijd nog niet rijp voor mobiele 
eetkramen te plaatsen in een provinciaal groendomein. Nochtans winnen mobiele eetkramen in 
openbare parken steeds meer aan populariteit. Een mobiel eetkraam functioneert als een 
belangrijke sociale ontmoetingsplaats net zoals een openbare markt. 
 
Het Rivierenhof heeft jaarlijks 1 miljoen bezoekers. Het overgroot gedeelte zijn zogenaamde 
doorgangbezoekers: zij blijven niet hangen in het park. We moeten proberen deze 
parkbezoekers een alternatief te bieden om langer te blijven. Door in de zomerperiode een 
tweewekelijks evenement te organiseren met mobiele eetkramen brengen we alle 
bevolkingsgroepen bij elkaar: jong, oud, rijk en arm. Bovendien zou het tijdens een 
vakantieperiode veel toeristen naar Deurne en het Rivierenhof kunnen lokken. Budgetgewijs 
kan met de geïnde standplaatsvergoedingen geïnvesteerd worden in de naambekendheid van 
het evenement. Ik had graag dan ook antwoord op twee vragen: kan de provincie de 
mogelijkheid onderzoeken, ik zeg duidelijk onderzoeken, om een evenement met diverse 
mobiele eetkramen te organiseren in het groendomein Rivierenhof? Mijn tweede vraag is: 
hoeveel aanvragen voor evenementen in het Rivierenhof er zijn. Indien er geweigerd waren: 
welke in het jaar 2020 en 2021 en wat de motivering daarvan was, van de weigering uiteraard. 

 

 

Nr. 3/20 van de agenda 

 

Tussenkomst van de heer Jan Claessen betreffende toekomst van ‘De 

Quaeye Werelt’ in het groendomein Rivierenhof. 
 
 
De heer CLAESSEN: Met uw goedkeuren, voorzitter, blijf ik in het Rivierenhof, maar ga ik naar 
de volgende vraag. Collega’s, wat Tomorrowland voor De Schorre in Boom betekent, betekent 
De Quaeye Werelt voor het Rivierenhof in Deurne. Elk jaar slaat het grootste middeleeuws 
festival van de Benelux zijn tenten op in het provinciaal groendomein Rivierenhof. 
Ambachtslieden, waaronder houtbewerkers, wapenmakers en smeders tonen hun kunnen voor 
een breed Europees publiek. Ook zijn er de nodige eet- en drinkstanden, maar vooral de ridders 
en de boogschutters die de historische veldslag van Antwerpen waarheidsgetrouw naspelen 
maken indruk. Door de niet-aflatende coronacrisis vond het evenement vorig jaar en dit jaar 
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niet plaats. Het middeleeuws evenement biedt een meerwaarde tegenover het bestaande aanbod 
en trekt jaarlijks duizenden bezoekers. 
 
Op de officiële webstek van het tweedaags middeleeuws festival lezen we: een extra uitdaging 
waar we voor staan, is dat de locatie steeds meer ondergeschikt wordt voor de omvang van De 
Quaeye Werelt en dat we het steeds moeilijker vinden om alle reactors die dit evenement tot een 
succes maken passende faciliteiten te bieden. Einde citaat. Het zou zonde zijn moesten de 
organisatoren van De Quaeye Werelt ten gevolge van de beperkte ruimte een andere locatie 
moeten zoeken. De samenwerking is niet alleen voor de provincie Antwerpen van grote waarde, 
maar ook voor het district Deurne, zowel wat betreft naamsbekendheid als economische return. 
Ik heb ondertussen begrepen dat de provincie Antwerpen inspanningen doet om een ruimere 
oppervlakte ter beschikking te stellen voor het evenement. Uit het bescheiden schriftelijk 
antwoord op mijn vraag in juli blijkt dat er een overleg gepland is en geen aanvragen en 
vergunningen werden ingediend voor het jaar 2022. Daarom graag ook antwoord op de 
volgende twee vragen: eind september heeft er een overleg plaatsgevonden tussen de 
organisatoren van de editie 2022. Graag had ik het resultaat hiervan genoten. Hebben 
ondertussen de organisatoren een nieuwe toelating en vergunning ingediend? Dat is het al. 
 
VOORZITTER.- Dank u wel, mijnheer Claessen. 

 

 

Nr. 3/21 van de agenda 

 

Tussenkomst van de heer Tobias Daneels over het Rivierenhof. 
 
 
VOORZITTER.- De heer Daneels heeft het woord. 

 

De heer DANEELS.- Goedemiddag, allemaal. Net als gisteren vanuit mijn woonkamer. Ik 
hoorde mijn collega naar goede partijgewoonten daarnet een klein beetje naar het verleden 
kijken. Wij kijken liever naar de toekomst. Die toekomst daar staat een bijzondere verjaardag 
inclusief een feest voor de deur voor het Rivierenhof, want het is honderd jaar geleden dat het 
Rivierenhof hier in Deurne het eerste provinciaal domein van het land werd. Dat is ons verteld 
tijdens de raadscommissie vorige week. Wikipedia leerde ons dat het domein wel pas in 1923 
opengesteld werd voor publiek, maar dat mag de feestpret zeker niet drukken. Ik ga eerlijk zijn 
ik heb een klein beetje een haat-liefdeverhouding met het Rivierenhof. Ik ben er dit weekend 
nog gaan wandelen met mijn vriendin en de mooie natuur en mooie plekken die je er vindt, 
lijken schijnbaar een eindeloze ontdekkingstocht, maar zoals ik zei toch een klein beetje een 
haat-liefdeverhouding. Er staat een groot feest op de planning en ik ben er zeker van dat daar de 
mooiste foto’s genomen zullen worden, ideaal voor de sociale media natuurlijk, ook van de 
provincie, maar wie minder plezier gaat beleven, is de cameraman of –vrouw van bijvoorbeeld 
ATV die op bezoek gaat komen, want het constante gezoem van de E313 op de achtergrond, 
zeker als de wind slecht staat en het geregend heeft, maakt dat het Rivierenhof een prachtig 
domein is om mooie plaatjes te schieten, maar voor de oren of microfoon is het een pak minder 
rustgevend en back to nature dan foto’s zouden doen vermoeden. Het is ook voor mij als ik er ga 
wandelen om eerlijk te zijn iedere keer opnieuw een beetje een doorn in het oog van wat zo 
bijzonder mooi zou kunnen zijn.  
 
We hebben het hier al over gehad in de provincieraad en dan werd er wel eens gewezen naar 
andere beleidsniveaus, maar ondertussen heb ik eigenlijk een beetje geen idee hoe het staat met 
dat dossier en lijkt iedereen wat naar elkaar te wijzen. Ik wil toch nog even dit zeggen: zelfs al is 
de provincie niet verantwoordelijk om hier de praktische stappen in te zetten, het Rivierenhof is 
als eerste provinciaal domein ooit, en als grootste park in en rond Antwerpen, misschien wel het 
pronkstuk van de provincie en steeds meer mensen zijn het Rivierenhof ook beginnen bezoeken 
tijdens de lockdowns, gewoon om een beetje weg te zijn van de dagelijkse stress en onrust en om 
te genieten van de natuur. Dus als provinciebestuur wil je dan toch dat dat pronkstuk zo hard 
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mogelijk straalt en dat iedereen daar buiten komt met een gevoel dat ze zoiets nog nooit gezien 
hebben. Dus mijn concrete vraag: hoe bezorgd zijn jullie eigenlijk of is de gedeputeerde over de 
geluidsoverlast in het park die door veel mensen echt wel een bijzonder storende factor 
gevonden wordt? Wat is de actuele situatie in dit dossier? En hoe hard dringen jullie eigenlijk 
aan bij het hogere beleidsniveau Vlaanderen, waar jullie ongetwijfeld connecties hebben, om die 
parel van onze provincie eindelijk na honderd jaar echt helemaal te laten schitteren? Dank u 
wel. 
 
VOORZITTER.- Dank u wel, mijnheer Daneels. Gedeputeerde De Haes heeft het woord. 
 
De heer DE HAES, gedeputeerde.- Mevrouw Cuylaerts, met betrekking tot de PPS: ja, inderdaad 
het aangaan van partnership met derden dat blijft een uitdaging waarop we eigenlijk investeren 
en waar we graag op ingaan in al onze provinciale groen- en recreatiedomeinen. Ik heb 
daarstraks gezegd: het is heel uiteenlopend. We kijken altijd richting Tomorrowland en De 
Schorre, maar het gaat zowel over grootschalig als kleinschalig. De Schorre: ja, dat heeft 
Tomorrowland of We Are One World, voorheen ID&T, hebben bij elkaar al 17 miljoen 
geïnvesteerd in het domein. Dat komt de infrastructuur ten goede, maar zorgt ook voor een 
verfraaiing en een verbetering van het domein. Maar op De Schorre zitten nog andere PPS’en. 
Bijvoorbeeld de sporthal, de klimtoren, de Deltahelling en dergelijke, de Vrije Vlucht Federatie 
gebruikt de Deltahelling, dus er is daar heel wat samenwerking. In De Nekker had ik daarstraks 
het voorbeeld genoemd van de atletiekpiste en ik heb ook al verklapt dat er voor het 
hockeyveld/voetbalveld, want het is een dubbele aanwending, dat daar ook wordt 
samengewerkt. Maar bijvoorbeeld pittoresk is in het Prinsenpark wordt er samengewerkt met 
De Kempen vzw. Die staan in voor de begrazing van een aantal delen van het domein, ook in 
andere domeinen, ze gaan rond met hun schapen, en in ruil daarvoor mogen zij een stuk 
weiland gebruiken en eenmaal per jaar de lammetjes dag, waar toch zo’n vijfduizend bezoekers 
op afkomen, organiseren. Dat zijn ook afspraken. In het Rivierenhof kennen we de Grote Schijn. 
Het is dit jaar kunnen doorgaan, maar dat is ook een samenwerking. Zij betalen dan en zoals 
dan gezegd wordt dan bijvoorbeeld het door de storm beschadigde boogbruggetje over de grote 
visvijver werd hersteld met de opbrengst van de Grote Schijn. Dat is eigenlijk voor wat hoort 
wat, daar we samen bekijken hoe we daar verder in kunnen gaan. 
 
Er is nog een andere manier waarop dat we dat een beetje proberen in te brengen. Dat is een 
eerste testcase als ik het zo mag noemen. Bij het uitschrijven van de concessie in het Vrieselhof, 
daar hebben we eigenlijk echt de mogelijkheid geboden aan de concessionaris om minder 
jaarlijkse concessievergoeding te betalen, maar zelf een aantal investeringen te doen in het 
gebouw. Dat is ook een manier van samenwerken, maar er zijn natuurlijk nog veel 
samenwerkingen. In de Averegten werken we samen met het gemeenschapsonderwijs, het 
Atheneum, waar zij de dieren verzorgen en eigenlijk opleidingen geven; in het Rivierenhof 
komen de zitbanken van PITO Boom; er zijn stageplaatsen; er zijn heel veel verschillende 
niveaus van samenwerken en ik denk dat we daar echt wel kunnen op verder blijven door 
werken. Het heeft niet alleen een financieel voordeel, maar het heeft ook een voordeel dat je 
eigenlijk ingebed geraakt zeker in lokale werking en dat je het draagvlak, maar ook de 
draagkracht vergroot. 
 
U vroeg specifiek naar De Notelaer. Inderdaad, de erfpacht van De Notelaer werd in 2018 
overgedragen aan Kempisch Landschap en daardoor ontstond een heel nieuw tijdperk. We zijn 
direct in onderhandeling, in gesprek gegaan met vzw De Notelaer en daar is dan ook een creatief 
project uitgekomen. We hebben daar samen met Toerisme Vlaanderen, met de vzw, met kasteel 
d’Ursel en de provincie en Kempisch Landschap is er al een hele weg afgelegd. Er is een 
beheerplan waar de historische toegangsweg werd hersteld, de terrasinfrastructuur werd 
hersteld, de boompitten, natuurbeheerwerken werden gedaan. Slibruiming en parketherstel 
staan op de wachtlijst, als ik het zo mag noemen. Maar er komt natuurlijk ook niet alleen de 
interieurrestauratie van De Notelaer waar we kijken richting een erfgoedlogies, maar er komt 
daar aan de buitenkant ook een ontmoetingsplaats. Alles bij elkaar wordt er vanuit verschillende 
hoeken tijd en/of geld samengelegd en zo komen we tot een product dat uiteindelijk een veel 
hogere return kan geven. Dan bedoel ik niet de return financieel, maar de return naar 
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betrokkenheid, naar bezoekers en naar het grote publiek. Ik denk dat dat een methodiek is die 
we, ook al werd die soms in vorige legislatuur heel sterk afgeschilderd als zijnde: je geeft geld 
aan de privé, want als je dat niet zou doen, heeft die privé zoveel geld niet. Nee, nee, het is een 
win-win. We leggen samen en samen doen we meer. Het is een plus-plus, het is geen win-lose. 
 
Nu, mijnheer Palinckx, inderdaad: de UiTPAS. Een tiental jaar geleden had de provincie, toen ze 
ook nog voor welzijn bevoegd waren, de vrijetijdspas geïntroduceerd. Een beetje in afwachting 
van de Vlaamse UiTPAS werd die vrijetijdspas ook uitgerold in verschillende gemeentes en 
OCMW’s. Dat maakte dat de bezitters van de vrijetijdspas bijvoorbeeld in al onze domeinen 
waar toegang werd betaald dat die ook een substantiële korting konden krijgen, ook in de 
Warande 80 procent korting. Maar de vrijetijdspas is bedoeld voor een specifieke doelgroep en 
had geen punten en voordeelsysteem. Het is natuurlijk echt wel van meet af aan ook onze 
bedoeling om in het kader van dat inclusief en laagdrempelig vrijetijdsaanbod om die UiTPAS 
helemaal uit te rollen in heel de provincie. De UiTPAS is ondertussen ruim verspreid en er zit in 
zo’n passysteem altijd wel: een beetje kip en ei, maar je moet op een bepaald moment aan een 
kritische massa geraken. Die is er nu stilaan aan het komen en we gaan dat ook in al onze 
provinciale domeinen in het aanbod nemen. De betalende domeinen zitten al in het UiTPAS 
verhaal: de Warande, De Nekker, de Lilse Bergen. Via hen hebben we speciale specifieke 
UiTPAS regio’s. We nemen daar wel de lead in om dat provincie breed te krijgen, maar we gaan 
nog een stapje verder: we gaan ook kijken in welke mate daar niet alleen onze eigen provinciale 
domeinen in kunnen meestappen, maar misschien ook nog UiTPAS regio’s in Vlaanderen en 
zelfs Brussel mee te laten participeren in het UiTPAS verhaal voor onze betalende domeinen. Er 
zijn al onderhandelingen. Ik vind het hier ook gesprekken, want dat klinkt zo, onderhandelen is 
alsof dat je precies altijd in de win-loseverhouding zit. Nee, ook hier de win-winverhouding. 
 
Er is een babbel geweest op 18 november laatstleden, het is nog heel recent, met PublicYou over 
de mogelijkheden van aansluiten en we gaan die bovenlokale overeenkomst daar proberen af te 
ronden en zo die vrijetijdspas helemaal in kantelen in de UiTPAS. In januari, dat is de timing, 
wanneer ook nog een paar nieuwe UiTPAS regio’s worden opgestart, zal dat verder opgenomen 
worden en uitgewerkt. Dus wat timing betreft: eerste kwartaal ’22 afstemmen met de 
verschillende provinciale vrijetijdsaanbieders met betalende toegang om over te schakelen naar 
die UiTPAS en uitwerken van de bovenlokale overeenkomst. In het tweede kwartaal UiTPAS 
voor domeinen met toegangsgeld helemaal afronden. En ik ben ook heel grote voorstander. Ook 
een beetje mede dankzij corona zijn ook heel veel van onze toegangen sterk gedigitaliseerd en als 
je de combinatie hebt van UiTPAS en de digitale toegang, dan is het stigmatiserende helemaal 
verdwenen, want dan zie je niet meer met wat iemand aan de poort staat. 
 
Goedemiddag, mijnheer Claessen. Misschien moet ik vooraf toch zeggen op uw vraag van de 
foodtrucks: het Rivierenhof is al populair. En één van onze grootste bezorgdheden is hoe die 
bezoekersstroom, zoals u zegt het zijn veel passanten, ik zou bijna zeggen chance dat het niet 
allemaal hangjongeren zijn: er zijn veel passanten. Een van de dingen die men daar ook komt 
doen, is eigenlijk wandelen en fietsen. Dat beweegt. Maar een van onze hoofddoelen is 
natuurlijk: hoe krijgen we die massa gespreid in tijd en ruimte? Want dat is een beetje een 
knelpunt. We hebben dat zeker ervaren tijdens de eerste weken van corona waar dat er bijna 
enkelrichtingsverkeer moest georganiseerd worden in het Rivierenhof. Tweede bezorgdheid is 
natuurlijk het aanbod: hoe kijken we naar voldoende? Maar voldoende in kwantiteit, maar ook 
voldoende in kwaliteit. Als we dan naar het aanbod drank- en eetgelegenheid kijken, dan zijn er 
al concessies. Er is een bar in het Sterkshof, je kan regelmatig tijdens de openingsuren terecht in 
de cafetaria’s van de sportclubs, maar ook rondom het Rivierenhof is toch wel wat horeca-
aanbod. Dat is het reguliere of het systematische aanbod, maar tijdens de grote evenementen is 
er dan nog extra aanbod dikwijls met ambachtelijke, lokale of bioproducten en dan zijn er ook 
foodtrucks en eetkraampjes aanwezig. Bijvoorbeeld zoals ik daarstraks zei de Grote Schijn. Om 
die reden is, wat ons betreft, het nog extra systematisch uitbreiden van de horeca dat is niet echt 
aan de orde. Wat niet wil zeggen dat evenementen niet kunnen, hè, maar we moeten opletten 
dat we niet extra gaan concurrentie organiseren voor degene die er al in het gewone aanbod 
geïnvesteerd hebben.  
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U vroeg ook: hoeveel aanvragen werden ingediend? Er gaan heel wat evenementen door. De 
dingen die we zelf organiseren: Rozenfeest, Tuinkriebels, Ecodroom. Maar er zijn ook heel wat 
evenementen door externen georganiseerd waar dat we partner in zijn: de Rivierenhofloop, De 
Quaeye Werelt, het vuurwerk met bevrijdingsfeesten. 

 

In 2020 waren er uiteindelijk zeventien aanvragen. Dan heb ik het over grote evenementen. Er 
werden er tien van goedgekeurd, waarvan er dan acht uiteindelijk niet zijn kunnen doorgaan 
helaas. In ’21 waren er zeven aanvragen. Vijf goedgekeurd en één niet kunnen doorgaan. Twee 
niet goedgekeurd, maar ook een paar die doorverwezen zijn naar Arenberg. Er zijn daarnaast 
ook een hele reeks kleine evenementen. Er waren bijvoorbeeld in ’21 52 aanvragen: 
29 toegestaan, 9 doorverwezen naar een andere locatie en 14 niet toegestaan. Nu, als u vraagt 
naar de motivering van die weigering, waarom niet toestaan, dan is dat, de meeste is na het 
gesprek met de organisatoren dat ze zelf zeggen: oh ja, dat past hier niet. Dat gaat hier niet. Of 
ze realiseren dat hun inschatting niet echt realistisch is. Een tweede element is: we hebben een 
evenementenkader opgesteld in ’21. Op 8 april is dat goedgekeurd. Dat is eigenlijk een soort 
leidraad om heel snel en flexibel die aanvragen te kunnen behandelen. Het is alleen voor 
evenementen met meer dan 3000 deelnemers en die meer dan twee dagen duren waarbij heel 
belangrijke logistieke ondersteuning nodig is. Dat wordt voorgelegd aan de deputatie, maar heel 
belangrijk zijn natuurlijk de afspraken die gemaakt worden met het district Deurne. Waarom? 
We willen een duurzaam park zijn, we kijken naar de ISO-verplichtingen, naar de SDG’s. Dat is 
allemaal opgenomen in die gebruiksovereenkomsten. Heel belangrijk zijn de omstandigheden. 
Bij elk extern georganiseerd evenement kijken we naar de draagkracht van het domein: in welk 
seizoen? Wat zijn de werken die er aan het gebeuren zijn? Wat zijn mogelijke beschadigingen? 
Hoe kunnen we het spreiden in de tijd? Dat dingen niet samen of voldoende gespreid doorheen 
het jaar. Niet allemaal zomerfestivals in de zomer, nee, ook wat in de lente en de Grote Schijn 
bijna in de winter, allé einde herfst. We kijken naar het thema en een goede balans tussen profit 
en non-profit. Evenementen die niet aan die duurzaamheidseisen kunnen voldoen die worden 
geweigerd. Pure privé-evenementen die toch een deel van het park zouden afsluiten en waar dan 
het publiek niet binnen kan, ook niet mits betaling, dat wordt ook systematisch geweigerd. Maar 
zoals ik zei een heel aantal aanvragen wordt door de organisator zelf ingetrokken. Soms kan het 
ook zijn dat een evenement niet kan doorgaan omwille van de gevraagde ruimte niet 
beschikbaar wegens een ander evenement of omdat het gewoon niet inpasbaar is. Dat wat 
betreft de foodtrucks. 
 
Nu, de volgende vraag over De Quaeye Werelt. Opnieuw een goedemiddag. U vergelijkt 
Tomorrowland en De Quaeye Werelt. Ik denk, ja dat is een enige creatieve 
vergelijkingsmethodiek. Nu, ik denk wel dat, het Rivierenhof is echt wel een mooie locatie om 
die dingen te organiseren. De Quaeye Werelt is inderdaad al een paar keer van locatie binnen 
het Rivierenhof moeten veranderen en als ik daar bij de voorbereiding van, dan zeg ik: ja, 
eigenlijk zijn ze soms misschien wel een beetje slachtoffer van hun eigen succes, omdat het altijd 
groter en groter wordt. Daarom zijn er ook elk jaar opnieuw, en dat is voor alle evenementen zo, 
worden er afspraken gemaakt rond die beschikbare ruimtes, zoals ik daarnet zei, en 
parkeergelegenheid. Dan gaat het nog niet over parking voor bezoekers, maar bij De Quaeye 
Werelt zijn heel veel deelnemers die ook ergens terecht moeten kunnen, die zich moeten kunnen 
omkleden. Dat vraagt ook veel achtergrondlogistiek. Het is inderdaad erg groot geworden. We 
hebben nu de mogelijkheid in het Rivierenhof nu de zone waar de vroegere sportclubs waren, 
AKC, ATBS en Riviera, waar dat die gehuisvest waren dat kan nu gebruikt worden als logistieke 
plaats. Die locatie gaan we nog gebruiken voor grote extern georganiseerde evenementen. Het is 
iets meer dan twee hectare. Er zijn ook nutsleidingen, want dat komt ook om de hoek kijken: 
water, elektriciteit, afvoer moet allemaal bestaan. 
 
Nu, de finale keuze of het georganiseerd wordt dat ligt natuurlijk nog bij de organisatoren van 
De Quaeye Werelt. Inderdaad, ze hebben dat op hun website gezet, maar er heeft eind 
september een overleg plaatsgevonden, maar dat was nog niet met de organisatoren van De 
Quaeye Werelt, maar tussen het provinciale groendomein en het district. Daar zijn een aantal 
evenementen besproken geweest, maar op dat moment was er nog geen aanvraag voor ’22 
binnen van De Quaeye Werelt. Onze mensen van het Rivierenhof hebben de organisatoren 
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recent nog gecontacteerd en ze hebben laten verstaan: ’22 zal het niet doorgaan. Op de website 
wordt ook vermeld dat er voorlopig geen edities zijn. Ze kijken dan nog wel naar de 
coronamaatregelen met de gepaard gaande onzekerheid. Ze hebben een voorbereidingstijd van 
zes maanden, dat is heel lang. Dat is bij elk groot evenement, maar gezien dat dat een 
vrijwilligersevenement is, weegt dat natuurlijk nog zwaarder, ook financieel. Zij kunnen ook 
geen afgesloten evenement met toegangscontrole organiseren en er wordt zoals ik zei met veel 
vrijwilligers gewerkt en dat laat hun budget dus eigenlijk niet toe. Ook 2023 is nog onzeker, 
maar ik denk dat we daar de vinger aan de pols moeten houden en dat we zeker moeten kunnen 
zorgen dat als we enerzijds over de pandemie zicht krijgen en anderzijds over hun haalbaarheid, 
wat dat ze nog kunnen, dat we dat zeker moeten open houden. 
 
Op de vraag van mijnheer Daneels over het Rivierenhof. Misschien ter inleiding: het domein 
werd inderdaad in ’21 aangekocht en in ’23 opengesteld. Wat we in ’22 gaan doen, is inderdaad 
de voorbereiding van het feest in ’23. Dus er is no problem. Dat mag inderdaad de feestpret niet 
bederven, maar ik wilde de verwarring wel effekes uit de wereld helpen. Nu, het klopt dat er 
geluidsoverlast is. Dat hangt een beetje af van de verkeersdrukte, maar de bocht van de E313 is 
zelfs in rustige momenten druk. Het hangt ook een stukje af van de windrichting en op bepaalde 
momenten is het echt een stoorzender. We zijn ons daarvan bewust. We hebben heel wat overleg 
gehad met AWV, de BAM, Lantis en we hebben telkens opnieuw die problematiek aangekaart, 
maar we werden daar ook wel fijntjes op gewezen dat er eigenlijk enkel geluidsnormen bestaan 
richting een woongebied. Dat is heel gek, maar daardoor kregen we ook nooit prioriteit, terwijl 
iedereen zich wel bewust was dat bij de aanleg van stukken van de E313 of de aansluiting van de 
ring dat daar misschien zou kunnen nagedacht worden over geluidsbermen. Dat hebben we toch 
althans een paar keer op tafel gelegd. Maar ook daar zijn bedenkingen bij, namelijk dat een, 
maar dat is wat technici mij vertellen, een geluidswal aan deze kant, aan de Rivierenhof kant zou 
dan weer interferentie kunnen geven met de geluidsmuur aan de overkant en eigenlijk opnieuw 
het geluid meer richting de bewoning sturen. Nu, er is heel veel overleg en heel veel op tafel 
gelegd. Zoals u zegt: hoe bezorgd zijn we? We zijn heel bezorgd en heel bewust en we dringen 
heel sterk aan. We hebben de intendant van het toekomstverbond daar ook over gecontacteerd. 
De actuele situatie: er is een fietserstunnel gepland en de fietsostrade ter hoogte van de 
westelijke kop van het Rivierenhof. Die werken gaan we starten in ’22. Daar zal een wal 
opgetrokken worden, maar ook die wal is niet van dien aard dat dat alles gaat oplossen. Het zal 
misschien een deeltje, maar het effect, ik schat dat in dat dat eerder beperkt zal zijn. Ook het 
district Deurne is heel sterk begaan met die geluidsproblematiek. Zoals ik zei: bijplaatsen van 
extra geluidsschermen zou helaas nog extra last aan de woongebieden kunnen bezorgen. Wij 
denken dat de meest duurzame oplossing is om daar de E313 onder de grond te brengen en 
misschien zelfs bijkomende ruimte te creëren, maar die werf is niet weerhouden in de 
Oosterweelwerken, en die Oosterweelwerken vragen nu overal prioritair de focus. Voorzitter, ik 
heb een vraag. 

 

VOORZITTER.- Ja. 
 
De heer DE HAES, gedeputeerde.- Mijnheer Daneels had gisteren ook een vraag gesteld aan Luc 
Lemmens, maar ik had beloofd dat ik op de tweede en de derde vraag van zijn stuk zelf zou 
antwoorden. 
 
VOORZITTER.- U hebt nog vijf minuten. 
 
De heer DE HAES, gedeputeerde.- Ah, heb ik winst gedaan? 
 
VOORZITTER.- Ja. Het is bijna wel om. 
 
De heer DE HAES, gedeputeerde.- Dan mag ik een klinker kopen. Inderdaad over de projecten 
openbaar vervoer. Ik wil, Tobias, daar toch op terugkomen. In het verleden was er inderdaad 
een samenwerking tussen Arboretum Kalmthout en de NMBS in het kader van de B-dagtrips. 
Maar B-dagtrips is door NMBS stopgezet en er is ook geen nieuwe samenwerking gekomen. 
Eigenlijk om de simpele reden dat de toegangsprijs voor het Arboretum te laag is om te 
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combineren met een ticket en om de tweede simpele reden dat er heel veel groepen bezoekers al 
een voordelig tarief hebben waardoor eigenlijk dus twee tickets kopen altijd goedkoper is dan 
het gecombineerde ticket. Dus dat is eigenlijk de reden waarom daar geen verdere plannen in 
gemaakt zijn. Er zijn geen concrete plannen, maar bovendien heeft het, hoe zou ik het zeggen, 
Arboretum een luxueuze situatie, abstractie makend van de geluidsoverlast dat het soms geeft, 
maar het Arboretum ligt aan het station. Echt op vijftig meter afstand. Om daar te denken van 
de bereikbaarheid richting NMBS is daar natuurlijk uniek. 
 
U vroeg naar een communicatieplan. Nu, we zetten eigenlijk voor het bereiken van onze 
domeinen met openbaar vervoer al heel veel publicatie online met betrekking tot die 
bereikbaarheid. Op elke homepagina van een domein staat aan de rechterkant van die pagina 
een adres en een link naar de toegankelijkheids- en bereikbaarheidsfiches. Dat worden in de 
nabije toekomst ook interactieve plannetjes waar dat je dan ook direct kan doorklikken naar het 
fietsknooppuntennetwerk. Dat wordt allemaal geïntegreerd en via ook de RouteYou die 
interactief werken. Bij de kalenderitems op onze eigen site en op Uit in Vlaanderen wordt ook 
altijd verwezen naar die bereikbaarheidsinformatie. Ook in de nieuwsbrieven. Sommige van 
onze domeinen hebben ook een soort beloningsaspect aan hun evenementen voor mensen die 
met de fiets komen. Die krijgen een gadget of een consumptiebon. Er wordt ook gewerkt aan een 
brochure, maar dat is dan in het kader van het subsidieproject Mee op stap, en een brochure 
gratis en betaalbaar op uitstap in onze provinciale domeinen. Dat is, zoals ik zei, Mee op stap. 
Dat richt zich specifiek naar kwetsbare doelgroepen die hen uitnodigt om dan toch ook tot in 
onze domeinen te komen. In die brochure wordt de bereikbaarheid met openbaar vervoer heel 
specifiek opgenomen. 
 
U vroeg of er extra samenwerking kan aangegaan worden met De Lijn en/of de NMBS. Die 
samenwerkingen zijn er daar waar mogelijk, bijvoorbeeld tijdens de grote events. Ik denk dan in 
het bijzonder aan Pennenzakkenrock, het Zilvermeer. Daar werden extra shuttlediensten gelegd 
tussen het Zilvermeer en het station. Er werden zelfs speciale treinen naar Mol ingelegd. Die 
samenwerking met de NMBS die blijft gelijk in de nabije toekomst en er zijn volop 
onderhandelingen met De Lijn om ook daar bussen in te leggen. Het gaat dan vooral over 
onderhandelingen met de onderaannemers van De Lijn. Nu, wij nemen daar de coördinatie en 
de doorstroming aan het station, dat is ook niet zo eenvoudig, maar daar wordt dan weer heel 
nauw samengewerkt met de mensen van de gemeente Mol. Dat was dus nog een stukje het 
antwoord op de vraag van gisteren naar promotie voor het openbaar vervoer richting onze 
domeinen. Hoelang moet ik nog praten? 
 
VOORZITTER.- U mag stoppen. 
 
De heer DE HAES, gedeputeerde.- Oké. 
 
VOORZITTER.- Dank u wel, gedeputeerde De Haes. De heer Daneels heeft het woord. 

 

De heer DANEELS.- Dank u wel, gedeputeerde De Haes, voor uw antwoord. Ook de antwoorden 
op de vragen van gisteren. Misschien kort inderdaad over de geluidsoverlast: ik ben echt wel blij 
om nogmaals te horen dat jullie daar ook echt wel bezorgd om zijn. Het is echt wel een storende 
factor. Ik besef wel dat er prioriteiten zijn, maar natuurlijk voor veel mensen die daar in de 
buurt wonen, is het Rivierenhof ook wel een klein beetje een deel van hun woonomgeving. Ik 
verklaar mij nader: er zijn veel mensen die geen tuin hebben of zelfs geen terrasje hebben aan 
hun appartementen. In Borgerhout en Deurne wonen heel veel mensen in kleine 
appartementen, dus die tuinomgeving vinden ze dan wel in het Rivierenhof. Dus ik hoop dat die 
bezorgdheid bij jullie blijft en dat jullie echt wel op die nagel blijven kloppen in de hoop dat er 
ooit toch een goede oplossing voor zal zijn. Wat de communicatie rond openbaar vervoer betreft: 
ook daar ben ik blij om te horen dat jullie daar zich wel bewust van zijn. Misschien kan in de 
toekomst al die goede projecten die misschien een klein beetje ad-hoc soms ook bij verschillende 
evenementen zijn, kunnen die elkaar wel inspireren en kan de provincie een rol spelen om die 
good practices te verzamelen en te verdelen om dat zo goed mogelijk te doen. Dus dank u wel 
alvast. 
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VOORZITTER.- Dank je wel. 

 

 

Nr. 3/1 van de agenda 

 

APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer. Meerjarenplan 2020-2025 en 

Kredieten 2022. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

De beheersovereenkomst bepaalt onder meer dat de deputatie jaarlijks aan de 

provincieraad het meerjarenplan van het APB ter goedkeuring voorlegt. Tevens 

wordt de jaarlijks vaststelling van de kredieten voor het komende werkingsjaar 

voorgelegd aan de provincieraad. 

 

2. Juridische context 

 

Titel IV en het artikelen 236 van het Provinciedecreet. 

De beheersovereenkomst. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

 
SDG 16. Vrede, justitie en sterke publiek diensten 

SDG-subdoelstelling 16.6 Doeltreffende, verantwoordelijke en transparantie 

instellingen ontwikkelen op alle niveau’s. 

 

Door uw raad werd in vergadering van 26 september 2013 de oprichting van het 

autonoom provinciebedrijf goedgekeurd. Dit provinciebedrijf werd met ingang van 

1 januari 2014 operationeel. 

 

Het autonoom provinciebedrijf heeft als kernopdracht: “Aanbieden en promoten van 

een laagdrempelige, duurzame en bovenlokale vrijetijdsbesteding”. 

 

De beheersovereenkomst bepaalt onder meer dat de deputatie jaarlijks aan de 

provincieraad het meerjarenplan van het APB ter goedkeuring voorlegt. Tevens 

wordt de jaarlijks vaststelling van de kredieten voor het komende werkingsjaar 

voorgelegd aan de provincieraad. 

In het meerjarenplan worden de financiële consequenties voor de genomen 

beleidskeuzes opgenomen. De financiële documenten zijn digitaal toegevoegd.  
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In de kredieten 2022 is een budgettaire personeelsbehoefte van 62,5 VTE voorzien. 

 

Tevens bevatten de kredieten 2022 tegenover de vorige opmaak de nodige 

middelen voor: 

 het verder digitaliseren en uitbouwen van de webshop. Een IT medewerker zal 

aangeworven worden zodat de externe consultancy kan worden afgebouwd en 

ook het voorziene budget hiervoor onder werkingskosten. Zo komt er terug 

ruimte vrij om het investeringsniveau terug te brengen naar het niveau voor er 

beroep werd gedaan op de consultancy en kan er in 2022 al terug een 

inhaalbeweging gemaakt worden voor de dagrecreatie door o.a. de vernieuwing 

van de redderstoren en speeltoestellen. 

 Daarnaast wordt het budget verhoogd i.f.v. stijgende energiekosten, de 

uitvoering van het groenplan, een nieuw signalisatieplan en nieuwe 

afvalbakken. 

 De dotatie is verlaagd bij KW2-2021 door de verschuiving van “stoel”, budget 

en standplaats van een educator van APB zilvermeer naar Provinciale 

Groendomeinen regio Kempen.  

 Verder zitten de duikabonnementen in een dalende trend.  

 Zowel voor de dagrecreatie als Pennenzakkenrock blijft een maximum aantal 

bezoekers gehanteerd. 

 

De jaarlijkse dotatie, die door het provinciebestuur ten behoeve van het autonoom 

provinciebedrijf dient voorzien te worden om haar missie en activiteiten te 

ontwikkelen bedraagt in het meerjarenplan: 

- 2022: 3.714.140 EUR 

- 2023: 3.788.128 EUR 

- 2024: 3.863.598 EUR 

- 2025: 3.940.574 EUR 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 10 november 2021. 

 

Het ontwerp van het meerjarenplan 2020-2025, kredieten 2022 van het autonoom 

provinciebedrijf werd door de raad van bestuur van het APB vastgesteld op 

25 november 2021. 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt het meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2022 van het 

autonoom provinciebedrijf Zilvermeer. 

 

Artikel 2: 
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Goedgekeurd wordt dat het autonoom provinciebedrijf Zilvermeer voor de realisatie 

van de doelstellingen in 2022 een dotatie van 3.714.140 EUR zal ontvangen. 

 

 

VOORZITTER.- Geen vragen? 
 
De stemming kan starten. 
 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
35 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
31 leden hebben ja gestemd; 
4 leden hebben zich onthouden. 
 
Goedgekeurd met 31 stemmen ja, bij 4 onthoudingen. 

 

 

Nr. 3/2 van de agenda 

 

APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre. Meerjarenplan 2020-2025 en 

Kredieten 2022. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

De beheersovereenkomst bepaalt onder meer dat de deputatie jaarlijks aan de 

provincieraad het meerjarenplan van het APB ter goedkeuring voorlegt. Tevens 

wordt de jaarlijks vaststelling van de kredieten voor het komende werkingsjaar 

voorgelegd aan de provincieraad. 

 

2. Juridische context 

 

Titel IV en het artikelen 236 van het Provinciedecreet. 

De beheersovereenkomst. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

 
SDG 16. Vrede, justitie en sterke publiek diensten 

SDG-subdoelstelling 16.6 Doeltreffende, verantwoordelijke en transparantie 

instellingen ontwikkelen op alle niveau’s. 

 

Door uw raad werd in vergadering van 26 september 2013 de oprichting van het 

autonoom provinciebedrijf goedgekeurd. Dit provinciebedrijf werd met ingang van 

1 januari 2014 operationeel. 
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Het autonoom provinciebedrijf heeft als kernopdracht: De Schorre heeft tot doel 

een provinciaal domein met regionale uitstraling te beheren dat voorziet in de 

behoefte aan betaalbaar en kwaliteitsvol aanbod van recreatie, animatie, educatie, 

sport en evenementen. Dit alles overwegend in openlucht en in een groene 

omgeving. 

 

De beheersovereenkomst bepaalt onder meer dat de deputatie jaarlijks aan de 

provincieraad het meerjarenplan van het APB ter goedkeuring voorlegt. Tevens 

wordt de jaarlijks vaststelling van de kredieten voor het komende werkingsjaar 

voorgelegd aan de provincieraad. 

In het meerjarenplan worden de financiële consequenties voor de genomen 

beleidskeuzes opgenomen. De financiële documenten zijn digitaal toegevoegd. 

 

In de kredieten 2022 is een budgettaire personeelsbehoefte van 31,4 VTE voorzien. 

 

Tevens bevatten de kredieten 2022 tegenover de vorige opmaak de nodige 

middelen voor: 

 Aanpassing exploitatie door andere insteek omtrent organiseren van 

evenementen met minder inzet op drankverkoop, eerder terbeschikkingstelling 

terrein. 

 Ook sterke bijsturing nutsvoorzieningen naar reële prijzen. 

 Tevens investeringsvolume afgestemd op exploitatieresultaat. 

 

De jaarlijkse dotatie, die door het provinciebestuur ten behoeve van het autonoom 

provinciebedrijf dient voorzien te worden om haar missie en activiteiten te 

ontwikkelen bedraagt in het meerjarenplan: 

 

- 2022: 1.948.362 EUR 

- 2023: 1.987.104 EUR 

- 2024: 2.026.622 EUR 

- 2025: 2.066.932 EUR 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 10 november 2021. 

 

Het ontwerp van het meerjarenplan 2020-2025, kredieten 2022 van het autonoom 

provinciebedrijf werd door de raad van bestuur van het APB vastgesteld op 

25 november 2021. 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt het meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2022 van het 

autonoom provinciebedrijf De Schorre. 
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Artikel 2: 

Goedgekeurd wordt dat het autonoom provinciebedrijf De Schorre voor de realisatie 

van de doelstellingen in 2022 een dotatie van 1.948.362 EUR zal ontvangen. 

 

 

VOORZITTER.- Geen vragen? 
 
De stemming kan starten. 
 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
35 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
26 leden hebben ja gestemd; 
9 leden hebben zich onthouden. 
 
Goedgekeurd met 26 stemmen ja, bij 9 onthoudingen. 

 

 

Nr. 3/4 van de agenda 

 

EVAP Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum de Nekker vzw. 

Meerjarenplan 2020-2025 en Kredieten 2022. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

De samenwerkingsovereenkomst bepaalt onder meer dat de deputatie jaarlijks aan 

de provincieraad het meerjarenplan van het EVAP ter goedkeuring voorlegt. Tevens 

wordt de jaarlijks vaststelling van de kredieten voor het komende werkingsjaar 

voorgelegd aan de provincieraad. 

 

2. Juridische context 

 

De artikelen 238 tot 240 van het provinciedecreet. 

De samenwerkingsovereenkomst. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

 
SDG 16. Vrede, justitie en sterke publiek diensten 

SDG-subdoelstelling 16.6 Doeltreffende, verantwoordelijke en transparantie 

instellingen ontwikkelen op alle niveau’s. 
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Door uw raad werd in vergadering van 22 november 2012 de oprichting van het 

extern verzelfstandigd agentschap Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De 

Nekker goedgekeurd. Dit agentschap werd met ingang van 1 januari 2013 

operationeel. 

 

Het extern verzelfstandigd agentschap heeft als kernopdracht: “Aanbieden en 

promoten van een laagdrempelig, duurzaam en bovenlokaal vrijetijdsaanbod.” 

 

De samenwerkingsovereenkomst bepaalt onder meer dat de deputatie jaarlijks aan 

de provincieraad het meerjarenplan van het EVAP ter goedkeuring voorlegt. Tevens 

wordt de jaarlijks vaststelling van de kredieten voor het komende werkingsjaar 

voorgelegd aan de provincieraad. 

In het meerjarenplan worden de financiële consequenties voor de genomen 

beleidskeuzes opgenomen. De financiële documenten zijn digitaal toegevoegd. 

 

In de kredieten 2022 is een budgettaire personeelsbehoefte van 83,5 VTE voorzien. 

 

Tevens bevatten de kredieten 2022 de nodige middelen voor de operationele 

werking. 

 

De jaarlijkse dotatie, die het provinciebestuur aan het extern verzelfstandigd 

agentschap uitkeert om haar kernopdrachten te ontwikkelen, vindt uw raad terug in 

het budget van de provincie. Deze dotatie bedraagt in voorliggend meerjarenplan: 

 

- 2022: 3.089.024 EUR 

- 2023: 3.150.604 EUR 

- 2024: 3.213.416 EUR 

- 2025: 3.277.484 EUR 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 10 november 2021. 

 

Het ontwerp van het meerjarenplan 2020-2025, kredieten 2022 van het extern 

verzelfstandigd agentschap werd door de algemene vergadering van het EVAP 

vastgesteld op 23 november 2021. 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt het meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2022 van het 

extern verzelfstandigd agentschap Provinciaal sport- en recreatiedomein De Nekker 

vzw. 

 

Artikel 2: 
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Goedgekeurd wordt dat het extern verzelfstandigd agentschap Provinciaal sport- en 

recreatiedomein De Nekker vzw voor de realisatie van de doelstellingen in 2022 een 

dotatie van 3.089.024 EUR zal ontvangen. 

 

 

VOORZITTER.- Geen vragen? 
 
De stemming kan starten. 
 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
34 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
33 leden hebben ja gestemd; 
1 lid heeft zich onthouden. 
 
Goedgekeurd met 33 stemmen ja, bij 1 onthouding. 

 

 

Nr. 3/5 van de agenda 

 

EVAP Arboretum Kalmthout vzw. Meerjarenplan 2020-2025 en Kredieten 

2022. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

De samenwerkingsovereenkomst bepaalt onder meer dat de deputatie jaarlijks aan 

de provincieraad het meerjarenplan van het EVAP ter goedkeuring voorlegt. Tevens 

wordt de jaarlijks vaststelling van de kredieten voor het komende werkingsjaar 

voorgelegd aan de provincieraad. 

 

2. Juridische context 

 

De artikelen 238 tot 240 van het provinciedecreet. 

De samenwerkingsovereenkomst. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

 
SDG 16. Vrede, justitie en sterke publiek diensten 

SDG-subdoelstelling 16.6 Doeltreffende, verantwoordelijke en transparantie 

instellingen ontwikkelen op alle niveau’s. 
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Door uw raad werd in vergadering van 22 november 2012 de oprichting van het 

extern verzelfstandigd agentschap “Arboretum Kalmthout vzw” goedgekeurd. Dit 

agentschap werd met ingang van 1 januari 2013 operationeel. 

 

Het extern verzelfstandigd agentschap heeft als kernopdracht: “Aanbieden en 

promoten van een laagdrempelig, duurzaam en bovenlokaal vrijetijdsaanbod.” 

 

De samenwerkingsovereenkomst bepaalt onder meer dat de deputatie jaarlijks aan 

de provincieraad het meerjarenplan van het EVAP ter goedkeuring voorlegt. Tevens 

wordt de jaarlijks vaststelling van de kredieten voor het komende werkingsjaar 

voorgelegd aan de provincieraad. 

In het meerjarenplan worden de financiële consequenties voor de genomen 

beleidskeuzes opgenomen. De financiële documenten zijn digitaal toegevoegd. 

 

In de kredieten 2022 is een budgettaire personeelsbehoefte van 17 VTE voorzien. 

 

Tevens bevatten de kredieten 2022 de nodige middelen voor de missie en 

activiteiten van EVAp Arboretum Kalmthout. Er is een structurele dotatieverhoging 

ter compensatie van de stopzetting van de ex-DAC subsidies van de Vlaamse 

overheid en een éénmalige korting van de dotatie wegens niet-benodigde 

provinciale coronacompensaties (2020). 

 

De jaarlijkse dotatie, die het provinciebestuur aan het extern verzelfstandigd 

agentschap uitkeert om haar kernopdrachten te ontwikkelen, vindt uw raad terug in 

het budget van de provincie. Deze dotatie bedraagt in voorliggend meerjarenplan: 

 

- 2022: 479.640 EUR 

- 2023: 682.012 EUR 

- 2024: 695.652 EUR 

- 2025: 709.566 EUR 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 10 november 2021. 

 

Het ontwerp van het meerjarenplan 2020-2025, kredieten 2022 van het extern 

verzelfstandigd agentschap werd door de algemene vergadering van het EVAP 

vastgesteld op 23 november 2021. 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt het meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2022 van het 

extern verzelfstandigd agentschap Arboretum Kalmthout vzw. 

 

Artikel 2: 
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Goedgekeurd wordt dat het extern verzelfstandigd agentschap Arboretum 

Kalmthout vzw voor de realisatie van de doelstellingen in 2022 een dotatie van 

479.640 EUR zal ontvangen. 

 

 

VOORZITTER.- Geen vragen? 
 
De stemming kan starten. 
 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
35 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
34 leden hebben ja gestemd; 
1 lid heeft zich onthouden. 
 
Goedgekeurd met 34 stemmen ja, bij 1 onthouding. 

 

 

Nr. 3/7 van de agenda 

 

EVAP Provinciaal Recreatiedomein De Lilse Bergen Vzw. Meerjarenplan 

2020-2025 en Kredieten 2022. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

De samenwerkingsovereenkomst bepaalt onder meer dat de deputatie jaarlijks aan 

de provincieraad het meerjarenplan van het EVAP ter goedkeuring voorlegt. Tevens 

wordt de jaarlijks vaststelling van de kredieten voor het komende werkingsjaar 

voorgelegd aan de provincieraad. 

 

2. Juridische context 

 

De artikelen 238 tot 240 van het provinciedecreet. 

De samenwerkingsovereenkomst. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

 
SDG 16. Vrede, justitie en sterke publiek diensten 

SDG-subdoelstelling 16.6 Doeltreffende, verantwoordelijke en transparantie 

instellingen ontwikkelen op alle niveau’s. 
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Door uw raad werd in vergadering van 22 oktober 2020 de oprichting van het 

extern verzelfstandigd agentschap De Lilse Bergen vzw goedgekeurd. Dit 

agentschap werd met ingang van 1 januari 2021 operationeel. 

 

Het extern verzelfstandigd agentschap heeft als kernopdracht om als belangeloos 

doel de beleidsuitvoerende taken van het provinciaal recreatiebeleid op te nemen. 

Dit provinciaal recreatiebeleid richt zich op: 

- Versterken van het betaalbaar en kwaliteitsvol aanbod aan recreatieve, verblijfs- 

en sportieve accommodatie binnen de recreatiedomeinen van de provincie 

Antwerpen met de bedoeling de belevings- en amusementswaarde van zowel de 

dag- als de verblijfsrecreanten op te drijven; 

- Versterken van de provinciale identiteit van de eigen recreatie- en 

groendomeinen rekening houdende per locatie met het regionale profiel en de 

lokale fysieke potenties en mogelijke samenwerkingsverbanden. 

 

De samenwerkingsovereenkomst bepaalt onder meer dat de deputatie jaarlijks aan 

de provincieraad het meerjarenplan van het EVAP ter goedkeuring voorlegt. Tevens 

wordt de jaarlijks vaststelling van de kredieten voor het komende werkingsjaar 

voorgelegd aan de provincieraad. 

In het meerjarenplan worden de financiële consequenties voor de genomen 

beleidskeuzes opgenomen. De financiële documenten zijn digitaal toegevoegd. 

 

In de kredieten 2022 is een budgettaire personeelsbehoefte van 25,02 VTE 

voorzien. 

 

Tevens bevatten de kredieten 2022 de nodige middelen voor de reguliere werking, 

vervangingsinvesteringen en vernieuwing van het domein De Lilse Bergen. In 2022 

wordt er ingezet op de uitrol van de nieuwe huisstijl die in 2021 ontwikkeld werd en 

op de ontwikkeling van een nieuwe website. De opmaak van een masterplan en 

toekomstvisie voor het volledige domein wordt verdergezet. Wat de investeringen 

betreft zijn er o.a. middelen voorzien voor de vervanging van een gedeelte van de 

speeltuin, voor een graafmachine en voor het gedeeltelijk automatiseren van de 

toegang dagrecreatie. 

 

De jaarlijkse dotatie, die het provinciebestuur aan het extern verzelfstandigd 

agentschap uitkeert om haar kernopdrachten te ontwikkelen, vindt uw raad terug in 

het budget van de provincie. Deze dotatie bedraagt in voorliggend meerjarenplan: 

 

- 2022: 408.160 EUR 

- 2023: 408.324 EUR 

- 2024: 408.490 EUR 

- 2025: 408.660 EUR 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 10 november 2021. 
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Het ontwerp van het meerjarenplan 2020-2025, kredieten 2022 van het extern 

verzelfstandigd agentschap werd door de algemene vergadering van het EVAP 

vastgesteld op 18 november 2021. 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt het meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2022 van het 

extern verzelfstandigd agentschap De Lilse Bergen vzw. 

 

Artikel 2: 

Goedgekeurd wordt dat het extern verzelfstandigd agentschap De Lilse Bergen vzw 

voor de realisatie van de doelstellingen in 2022 een dotatie van 408.160 EUR zal 

ontvangen. 

 

 

VOORZITTER.- Geen vragen? 
 
De stemming kan starten. 
 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
34 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
31 leden hebben ja gestemd; 
3 leden hebben zich onthouden. 
 
Goedgekeurd met 31 stemmen ja, bij 3 onthoudingen. 

 

 

Nr. 3/22 van de agenda 

 

Tussenkomst van de heer Diederik Vandendriessche over langdurige 

arbeidsongeschiktheid bij het provinciepersoneel. 
 
 
VOORZITTER.- De heer Vandendriessche heeft het woord. 
 
De heer VANDENDRIESSCHE.- Dank u wel, voorzitter. De problematiek van de langdurige 
arbeidsongeschiktheid is een ernstig probleem geworden in onze samenleving. Ik had het er 
gisteren ook al even over. Vaak gaat die problematiek gepaard met mentale problemen en burn-
outs. De veronderstelling bestaat dus dat ook het provinciale bestuur hiervan niet gespaard 
blijft. Half november diende ik hierover een schriftelijke vraag in, maar dat was net te laat om 
nu reeds over gedetailleerde cijfers te beschikken. Voor details zal ik het antwoord op mijn 
schriftelijke vraag afwachten, maar ik zou toch al willen vragen om een tipje van de sluier te 
lichten door te polsen naar een antwoord op de vraag in welke mate de provincie geconfronteerd 
wordt met langdurige arbeidsongeschiktheid binnen de eigen organisatie. 
 
Naast de cijfers is er ook het beleid natuurlijk. Onderzoek en praktische voorbeelden in sommige 
proactieve bedrijven en organisaties tonen aan dat een preventieve aanpak belangrijk is om een 
dam op te werpen tegen langdurige afwezigheden. De juiste methodiek kan er voor zorgen dat 
een afwezigheid niet langer dan een jaar of zes maanden hoeft te duren en kan er in sommige 
gevallen zelfs voor zorgen dat een uitval helemaal vermeden wordt. Daarnaast is het in een 
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curatieve fase ook belangrijk dat er een werkbaar plan bestaat om werknemers opnieuw naar de 
werkvloer te begeleiden op een manier die ertoe leidt dat een herhaling vermeden wordt. 
Dergelijke plannen richten zich op veerkracht en mentale weerbaarheid, maar ook op de rol van 
de leidinggevende. Mogelijke oplossing kan er ook in bestaan dat mensen in de richting van een 
andere job georiënteerd worden. Wat de aanpak binnen het provinciale bestuur betreft had ik 
dan ook graag een antwoord op de volgende vragen: bestaat er een beleid om langdurige 
arbeidsongeschiktheid te vermijden? Hoe worden burn-outs en psychologische problemen 
opgevolgd? Treedt er een terug-naar-werkplan in actie zodra iemand langdurig afwezig is? En 
worden langdurig afwezige personeelsleden in het kader van een werkbare terugkeer naar de 
werkvloer ook naar een andere job geleid? Bedankt. 
 
VOORZITTER.- Dank u wel, mijnheer Vandendriessche. 
 
 

Nr. 3/23 van de agenda 

 

Tussenkomst van de heer Tobias Daneels over communicatie en 

advertenties. 
 
 
VOORZITTER.- De heer Daneels heeft het woord. 
 
De heer DANEELS.- Dank u wel voor het woord. Vaak zien we weleens communicatie en 
advertenties verschijnen over de provincie in allerhande media en dan ben ik eigenlijk altijd een 
beetje blij dat de provincie met gepaste trots haar verwezenlijkingen en troeven probeert in de 
kijker te zetten. Dat meen ik echt. Er zijn ook samenwerkingen met RTV, er zijn er waar ik 
vroeger zelf ook voor gewerkt heb, maar ook echt reclame in de vorm van geschreven 
publireportages passeren vaak de revue. Waar ik dan wel iets minder blij mee ben, is dat er soms 
wel bijzonder vaak gedeputeerden worden opgevoerd in deze betaalde communicatie. Iemand 
met slechte wil zou er bijna een verdoken campagne voor onze vier gewaardeerde bestuurders in 
zien. Laatst was er bijvoorbeeld een A3-pagina grote publireportage over Kamp C en dan een 3D 
geprint huis waar dan bijzetfoto’s van gedeputeerden Helsen en Caluwé in stonden en waar zij 
ook aan het woord kwamen. Ik denk niet dat het de bedoeling is dat politici te pas en te onpas 
opduiken in advertenties betaald met belastinggeld om de troeven van onze provincie in de 
kijker te zetten. Ik denk dat daar andere manieren voor zijn en dat die troeven ook wel voor 
zichzelf spreken. Dit gebeurt ook niet op andere niveaus waar er denk ik echt wel een grote 
controle op is. Een klein voorbeeldje: minister De Sutter staat niet in publireportages over Bpost 
of Proximus en minister Ben Weyts staat net zo min in publireportages over Topsport 
Vlaanderen of over onderwijs. 
 
Het lijkt me alsof er precies een soort gewoonte is ingeslopen om gedeputeerden als 
uithangborden van de provincie in te zetten en dat helaas soms ook met publiek geld in betaalde 
advertenties, maar dat lijkt mij toch niet de bedoeling van de provinciale budgetten die jullie als 
goede huisvaders en –moeders zo goed beheren. Mijn vragen: wordt er enkel geld gebruikt dat 
ingeschreven staat als werkingskosten voor de communicatiedienst gebruikt voor de 
advertenties of zijn er ook budgetten per EVAP, APB Provinciaal Departement die ook nog naar 
betaalde communicatie gaat? Wat is het totaalbudget dat opgebruikt is aan paid content, aan 
bepaalde content, dus advertenties of promotie? Bij hoeveel procent van het budget waren daar 
gedeputeerden bij betrokken in die advertenties? Hebben jullie daar eigenlijk interne huisregels 
of deontologie over en wat is die dan precies? Alvast bedankt. 
 
VOORZITTER.- Dank u wel, mijnheer Daneels. 
 
 

Nr. 3/28 van de agenda 
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Tussenkomst van mevrouw Fauzaya Talhaoui over schaarste ICT-

medewerkers op arbeidsmarkt, alternatieve verloningswijzen. 
 
 
VOORZITTER.- Mevrouw Talhaoui heeft het woord. 
 
Mevrouw TALHAOUI.- Dank u wel, voorzitter. Tijdens de bespreking van het departement ICT 
kwam nogmaals naar voren hoe moeilijk het is om de noodzakelijke ICT-profielen aan te 
trekken en hoe groot de concurrentie is met de privésector die blijkbaar toch nog altijd 
interessantere loonvoorwaarden aanbiedt. We hebben in de media de laatste tijd ook gezien dat 
leerkrachten moeten aangetrokken worden en dat daar dan eventueel 
hospitalisatieverzekeringen tegenover staan. We hebben gisteren of eergisteren staatssecretaris 
Thomas Dermine gehoord die het had over een betere verloning voor knelpuntberoepen en 
andere voordelen. In het verleden, want ik herinner mij dat nog, in sommige publieke sectoren 
werkte men met een marktschaarstetoeslag waarbij men tijdelijk voor bepaalde belangrijke 
functies bijkomende financiële stimuli creëert/creëerde om medewerkers aan te trekken. Ik 
vroeg mij af of dat de provincie niet kon onderzoeken of zo’n extra premie om gekwalificeerde 
ICT’ers of dat de provincie dat niet kan onderzoeken als een nuttig instrument om dan de 
competitie met de privésector aan te kunnen gaan. Ik spreek nu hier over ICT’ers, omdat dat 
duidelijk was geworden tijdens de discussie in de commissie Economie, maar misschien zijn er 
nog andere profielen die moeilijk in te vullen zijn, dus ik had graag misschien daaromtrent met 
u daarover in debat gegaan. Merci. 
 
VOORZITTER.- Dank u wel, mevrouw Talhaoui. 
 
 

Nr. 3/24 van de agenda 

 

Tussenkomst van mevrouw Inga Verhaert over het gender equality plan: 

waar ligt de lat? 
 
 
VOORZITTER.- Mevrouw Verhaert heeft het woord. 
 
Mevrouw VERHAERT.- Dank u wel. Collega’s. De Europese Unie heeft onder het motto For an 
equal Europe van Ursula von der Leyen beslist om een instrument in het leven te roepen dat 
publieke instellingen, semipublieke instellingen, overheden, eigenlijk om het even wie in 
aanmerking wil komen in de toekomst voor Europese subsidiëring om die actoren ook aan te 
zetten tot een streven naar meer gelijkheid. Dat instrument dat men ontwikkeld heeft dat heet 
het gender equality plan. Het gender equality plan moet door al diegenen die in de toekomst dus 
nog subsidies wensen te gaan verwerven, worden opgesteld. Er is een overgangsperiode 
voorzien, maar in ’22 moet het wel klaarliggen. De provincie Antwerpen gaat ook aan een 
dergelijk plan werken. We hadden het er kort even over in de commissie. Mijn vraag is hoe ver 
de ambitie reikt bij het opstellen van een dergelijk plan. 
 
Er zijn een aantal dingen waar je niet omheen kan, vier bouwstenen zeg maar die sowieso 
aanwezig moeten zijn in het plan, zoals daar zijn een publieke verklaring van de provincie 
Antwerpen dat men dat streven naar gelijkheid onderschrijft en zo’n schrijven zal ook moeten 
publiek gemaakt worden op een website bijvoorbeeld. Dat moet ook breed gedragen en 
gecommuniceerd worden binnen de hele organisatie. Maar er is ook een tweede bouwsteen die 
gaat over de hoeveelheid aan middelen die worden vrijgemaakt om die gelijkheid te realiseren. 
Dat kan gaan over de tijd ter beschikking stellen van al aanwezige medewerkers, maar het kan 
ook meer zijn dan dat. Het gaat ook ten derde over data die moeten verzameld worden over 
geslacht, over gender en dat over alle categorieën van bestaffing heen. Er moet ook een jaarlijkse 
rapportage komen over gender en eventuele onevenwichten in verschillende job categorieën en 
in leidinggevende functies naast nog een algemene globale overkoepelende evaluatie. Tenslotte 
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moet er worden ingezet op training en capacity building. Dat laatste moet gebeuren zowel bij de 
medewerkers als bij het beleid om dan vervolgens ook die informatie te verspreiden. 
 
Mijn vraag kort gezegd is eigenlijk: hoe ver reikt onze ambitie? Gaan wij bijvoorbeeld voor extra 
middelen? Voor extra aanwervingen? Ik heb op andere plaatsen gezien dat men bijvoorbeeld 
gaat voor het aanwerven van een equality officer of dat er gewerkt wordt met een 
diversiteitsmedewerker of een diversiteitsteam. Er zijn ook plaatsen waar bijzonder geld wordt 
geoormerkt voor unconscious bias training en dat soort dingen meer. Zijn er tenslotte ook klare, 
heldere doelstellingen die men voor ogen heeft bij de provincie? Percentages die moeten gehaald 
worden, dat soort dingen meer. Ik dank u. 
 
VOORZITTER.- Dank u wel, mevrouw Verhaert. 

 

 

Nr. 3/25 van de agenda 

 

Tussenkomst van de heer Rudy Sohier over opnieuw een pleidooi voor 

vaste benoemingen. 
 
 
VOORZITTER.- De heer Sohier heeft het woord. 

 

De heer SOHIER.- Dank u wel, voorzitter. Eerst en vooral sta mij toe te zeggen dat wij het 
positief vinden dat het personeelsbestand in de provincie ongeveer hetzelfde blijft. Er is wel een 
evolutie te bemerken in het aantal vast benoemde contracten in deze legislatuurperiode. We 
zouden gaan van 314 in 2020 naar 304 in 2025 en de contractuele tewerkstelling gaat van 532 in 
2020 naar 547 op het einde van de legislatuur. Dat is toch een goede zaak, want een goede 
dienstverlening steunt op de eerste plaats op voldoende bekwaam personeel. Toch willen we 
volgende bemerking naar voren brengen: wij blijven met de PVDA pleiten voor een vaste 
benoeming van ambtenaren. Daar zijn een aantal redenen voor. 
 
Er is in de eerste plaats de garantie voor neutraliteit ongeacht de politieke constellatie gaat de 
ambtenaar in alle neutraliteit zijn werk doen ten dienste van de maatschappij. Met de 
problematiek van 3M en PFOS-verhaal in het achterhoofd en de recente vaststellingen voor 
zware inbreuken die gedaan zijn door de sociale en fiscale inspectie die ter plaatse zijn gegaan 
na jarenlang aandringen van de vakbonden en de werknemers in de pakjesbedrijven die laatst in 
het nieuws kwamen. Dus jarenlang zijn inspectiediensten door besparingen en dergelijke 
uitgehold, maar niet enkel daardoor. Vaak werden de statutaire werknemers bij hun 
pensionering vervangen door de contractuele mensen. Die kan je “gemakkelijker manipuleren”, 
is de veronderstelling. Gelukkig klopt dat niet altijd, maar mensen zijn natuurlijk wel voorzichtig 
om tegen de stroom in te gaan. Het kan hun toekomst op de arbeidsmarkt in gevaar brengen. 
We hebben veel vertrouwen in de mensen, ook de contractuelen, op hun arbeidsfierheid en het 
feit dat ze zeer waarschijnlijk hun visie zullen geven en eventueel beslissingen durven kritiseren, 
maar de vaste benoeming blijft een bijkomende garantie. 
 
Ook voor het vinden en behouden van bekwame mensen in de diensten is de vaste benoeming 
een pluspunt. Bij bepaalde opdrachten zien we dat ze moeten uitbesteed worden. Ik denk dan 
bijvoorbeeld aan het Waterbeleid en ICT. Hoewel daar door de verantwoordelijke, werd gezegd 
op de commissie, dat er naar de toekomst toe naar een versterking wordt gezocht. Misschien is 
de vaste benoeming een extra motivatie van mensen om op die vacature in te schrijven en te 
behouden. Een ander punt is de financiering van het OPF dat ook nog een onzekere factor blijft, 
want, en ik citeer, “indien de financiering te laag blijkt, dan kan dit aanleiding geven tot 
bijkomende stortingen vanwege de provincie”. Verplichte bijstortingen. Verder zegt men: “een 
verhoging van die responsabiliseringsbijdrage heeft een negatieve impact op het budget”. Ook 
hier geeft de vaste benoeming natuurlijk meer zekerheid, want dat wil zeggen dat de 
responsabiliseringsbijdrage zou verlagen. 
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Dan als laatste bemerking: gedeputeerde Lemmens zei het in zijn inleidende speech en ik citeer: 
“een van de grootste uitdagingen op vlak van personeelsbeleid wordt de beheersing van de 
personeelskosten. De inflatie met de onverwachte extra indexstijging en de verhoogde uitgaven 
voor de eindejaarstoelage maken dat we de personeelskosten meer dan aandachtig moeten 
opvolgen en beheersen”. Einde citaat. Natuurlijk is de indexaanpassing een vertraagde 
aanpassing van de weddes en lonen aan de gestegen levensduur, dus daar kan en mag niet aan 
geraakt worden. Daarover zijn we het met de vakbonden eens, want als daarop zou ingegrepen 
worden, dan gaan we samen met de vakbonden daarover op reageren. Maar belangrijkste is: dit 
is opnieuw een pleidooi voor de vaste benoeming. Dank u wel. 
 
VOORZITTER.- Dank u wel, mijnheer Sohier. Gedeputeerde De Haes heeft het woord. 
 
De heer DE HAES, gedeputeerde.- De ICT-vraag die is gesteld, hè? 
 
VOORZITTER.- Alle vragen zijn gesteld. 

 

De heer DE HAES, gedeputeerde.- Alle vragen zijn gesteld. Mijnheer Vandendriessche, over de 
langdurige arbeidsongeschiktheid. Misschien een voorafgaande opmerking, want ik hoor u toch 
wel een paar keer kort door de bocht gaan: niet alle langdurige arbeidsongeschiktheid is burn-
out. Want u zegt zelfs: een goede proactieve aanpak zou kunnen leiden dat er helemaal geen 
langdurige arbeidsongeschiktheid meer zou zijn. Wel, heel wat langdurige 
arbeidsongeschiktheid is buiten de wil van de werkgever en heel vaak ook buiten de wil van de 
werknemer en heeft te maken met ziekte. Ik denk dat we dat met alle beste wil van ons en al 
onze beste proactieve, preventieve aanpak nooit tot de laatste zullen kunnen voorkomen. Nu, 
wat we wel zijn: we zijn een aparte organisatie, maar we zijn ook niet afgesloten van de wereld. 
Waar er in de wereld rondom ons blijkt dat er een toename is van de langdurige afwezigen, dan 
speelt zich dat ook bij ons af, maar dat wil niet zeggen dat we geen proactief beleid hebben en 
dat we geen activerend welzijnsbeleid hebben. 
 
Ik heb een heel lang antwoord, maar gelet op de vijf minutenregel ga ik dat wat inkorten en stel 
ik voor dat we toch eens een keer heel die procedure die we daar hebben dat we die eens 
uitgebreid in een commissie toelichten, want, sta mij toe, ik ga niet toelaten dat de provincie 
Antwerpen wordt gepercipieerd of in de markt gezet wordt als een nalatige werkgever hier. 
Integendeel. Het werk van die ganse ploeg hier is van dien aard dat wij een werkgever zijn, dat 
zal subiet ook nog blijken uit de andere vragen, een werkgever die nog heel wat geeft om zijn 
medewerkers en die er ook heel veel inspanningen voor levert. Wij doen een aanpak zoals dat 
heet volgens de kapstok van de vijf A’s, maar dat gaat in open dialoog: activeren, versterken, 
ondersteunen achter de schermen en heel veel maatwerk. Zowel op arbeidsorganisatie, 
arbeidsinhoud, -relaties, arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden. 
 
We zien dat ook, zeker bij langdurige arbeidsongeschiktheid, in een traject met primaire, 
secundaire en tertiaire fasen waar dat het dan verschilt. Bij gelegenheid zal ik u dat kadertje wel 
eens laten geworden hoe dat dan in die verschillende onderdelen en in die verschillende fasen 
een andere aanpak. Er is echt een heel groot pakket en een heel groot aanbod dat we 
samenbrengen om eigenlijk medewerkers de kans te geven om hun loopbaan zelf toch in handen 
te nemen en om te werken aan een dagdagelijkse motivatie en veerkracht. De burn-outs en de 
psychologische problemen opvolgen: ja, dat doen we.  
 
Maar sta mij toe, afwezigheid: wij weten niet altijd, en het is zelfs erger: wij mogen niet weten 
waarom iemand afwezig is. Maar dat wil niet zeggen dat we er niet mee bezig zijn. In de primaire 
fase, dat is de fase waarin dat dan werknemers zelf hun weg vinden richting de leidinggevende 
om bepaalde drukproblemen op te lossen. De secundaire fase dan komt een team van 
ondersteuners in actie. Dat zijn eerstelijnsondersteuners. Dat zijn eigenlijk dikwijls werk 
gerelateerde, privé gerelateerde, maar ook fysieke aandoeningen die het werk bemoeilijken en 
dan komen onze HR-accountmanagers die de leidinggevende ondersteunen, maar zij vangen 
ook andere signalen op vanuit de maatschappelijke assistenten. Telkens wordt er in dialoog 
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gegaan en wordt er een actieplan op maat gemaakt. Dat is niet met de grote fanfare voorop. Dat 
is op maat achter de schermen met respect voor iedere werknemer. In de meer complexe 
dossiers komt de arbeidsarts en de arbeidspsycholoog in het verhaal om in te schatten wat er 
gebeurt. We hebben daar ook externe partners. Een van die partners is de Human Link. Die 
werken echt aan psycho-educatie van de medewerkers en leidinggevenden en aan herstelbeleid.  
 
Ik ga er misschien wat snel door, want er is ook nog een tertiaire fase wanneer de echte uitval 
van de medewerkers aan de gang is. Dan wordt er van in het begin een actieve dialoog opgestart 
om ook het herstelproces te kunnen inschatten. Na zes weken wordt er echt in actie getreden, na 
zes weken afwezigheid bedoel ik dan. Als het contact met de leidinggevende niet goed zit, dan 
gaat dat via de sociale dienst. U voelt dat is een heel proces dat er doorlopen wordt. Op het 
moment dat er perspectief is, wordt er direct een re-integratieplan op maat uitgewerkt met als 
achterliggende kapstok altijd die welzijnswetgeving, maar ook maatwerk. Dat eindigt dan in een 
hervattingsplan waar dat we dikwijls kijken naar redelijke aanpassingen. Die aanpak wordt 
ongeacht reden van afwezigheid zo gevolgd. 
 
Wordt er soms gekeken naar ander werk of andere job? Wel, eigenlijk, en ik kom daar straks nog 
op terug bij de vraag van Rudy Sohier, maar we kijken toch wel dat de medewerkers hun 
loopbaan zo veel mogelijk in eigen handen kunnen pakken, maar we geven wel de nodige 
ondersteuning. Het gaat er dan over of ze terug willen, terug kunnen al dan niet in de huidige 
functie. Dat is echt een proces. Bij sommige dossiers is het ook, dat komt soms voor, maar dat is 
echt niet de regel, dat er wordt gekeken naar een andere functie binnen of soms zelfs buiten het 
provinciebestuur of in een van de antennes als daar een oplossing kan geboden worden. Soms is 
dat ook voor tijdelijke functies en dat we ze tijdelijk een andere functie geven met speciale 
tijdelijke selectieprocedures. Dat is allemaal voorzien. Dus in de tussentijd kunnen medewerkers 
nog op zoek gaan naar structurele functie, als ze in die tijdelijke functie zitten kunnen ze verder 
kijken, maar we werken aan de activering van langdurig zieken en vooral, en dat is heel 
belangrijk, we willen iedereen in zijn eigen waarde respecteren. We vinden het ook belangrijk 
dat iemand die langdurig ziek is en in een re-integratie zit dat die toch op een volwaardige 
manier moet solliciteren. Het is niet zo dat we iemand ergens anders gaan laten binnenkomen, 
omdat hij of zij ziek is geweest. Voor elke job moet op een waardige manier gesolliciteerd 
worden en gekeken worden of er een match is met de nieuwe job. Dat is misschien iets dat bij 
jullie niet genoeg gekend is, maar dat is een heel warme aanpak, een heel goede aanpak naar 
mijn aanvoelen, maar dat wil niet zeggen dat we elke langdurige afwezige dat we daar zomaar 
kunnen een oplossing voor toveren. Maar we goochelen heel veel. Dus ik stel voor dat we dat 
dan, maar dan kijk ik naar collega Colson die dat binnenkort onder haar opdracht krijgt. Dat is 
huiswerk, Mireille. 
 
Wat communicatie betreft, mijnheer Daneels. Ik heb eerst een opmerking: ik ben blij dat u nog 
spreekt over de vier gewaardeerde bestuurders, maar als u dan zegt dat dat bijzonder vaak en 
dat er een soort gewoonte is binnengeslopen, dan ben ik het niet helemaal met u eens, want dat 
is niet zo. Maar dat is misschien de indruk die u hebt vanuit uw historisch kritisch 
journalistenoog. 
 
Maar ik zou willen beginnen met de laatste vraag over de interne huisregels of deontologie. 
Heeft de deputatie gedragsregels? Het verbaast me dat u die vraag stelt, want u bent eigenlijk 
gepokt en gemazzeld in de politieke overheidscommunicatie en ik had gedacht dat u dat zou 
weten dat de Vlaamse gedragsregels rond overheidscommunicatie, die opgenomen zijn in het 
bestuursdecreet van 7 december ’18, die gelden ook voor provinciale en lokale besturen. Dus ja, 
de deputatie heeft gedragsregels rond communicatie en we volgen die ook. In de FAQ van die 
gedragsregels staat zelfs letterlijk wat u afvraagt: mag een minister, in casu een gedeputeerde, 
we zetten onszelf effekes op een hoger, mag die geïnterviewd worden in een publireportage 
betaald door Vlaamse, in casu de provinciale overheid? Het antwoord in die FAQ is: ja, als dat 
informatief relevant is, als het gaat over het beleid van de Vlaamse, in casu provinciale overheid. 
In ons bestuur hebben we bovendien, en dat wil ik er toch bij zeggen, de hele goede gewoonte 
om niet alleen de gedeputeerden aan het woord te laten, maar ook de ambtenaren. Wij zetten 
die heel graag mee of zelfs vooraan op het podium. Een goede motivering vind ik daarbij in de 
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richtlijnen voor overheidscommunicatie. Daar staat letterlijk in: de overheid bestaat uit politici 
en ambtenaren die in een gezamenlijke inspanning verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van 
het openbaar bestuur. In onze spotjes op ATV en RTV breiden we dat zelfs uit naar de 
stakeholders, dus niet alleen naar de gedeputeerden. Die worden opgevoerd, zoals dat heet. 
Trouwens, we zijn misschien wel komedianten, maar geen goede acteurs, dus het zal toch niet zo 
meevallen. De betrokken ambtenaren, de lokale besturen, partnerorganisaties en de burger die 
laten wij ook aan het woord. Als er dan al verdoken campagne gevoerd wordt, dan is dat voor het 
goede werk van de provincie op het terrein. 
 
Wordt er geld gebruikt dat ingeschreven staat? Ja, het is inderdaad zo dat de 
communicatiedienst het budget beheert voor de centrale communicatie, al hebben de EVA’s en 
de APB’s een zekere mate van autonomie om zelf te communiceren en dat te doen binnen hun 
eigen werkingsmiddelen. Dat vinden we maar goed ook. Dat is ook de A van autonoom 
provinciebedrijf. Daarvoor dient die A. Dat is niet een aparte provincie, dat is een autonome. 
Wat is het totaalbudget opgebruikt aan paid content? De communicatiedienst besteedt jaarlijks 
5.000 tot 10.000 EUR voor ads in sociale media en inderdaad 350.000 EUR voor de ronde van 
de provinciecampagne op ATV, RTV en Gazet van Antwerpen online, want zoals u weet dat zit in 
een groep. Dat heeft nog historisch te maken met de ondersteuning van die regionale zenders. Ik 
denk dat u dat nog weet en u kent waarschijnlijk als geen ander de precaire situatie waarin zij 
zich af en toe wel eens bevinden. Wat de budgetten op de werkingsmiddelen van de andere 
diensten en departementen betreft heb ik een gedetailleerd overzicht. Ik zal u dat schriftelijk 
bezorgen. Vaste uitschieters zijn daar natuurlijk, ik heb er daarstraks op gewezen, de 
toeristische campagnes die elk jaar extra gemaakt worden, maar bijvoorbeeld in het coronajaar, 
in het relancejaar hebben we daar nog extra op ingezet. Voor het overige gaat het om eenmalige 
redelijk beperkte acties van een paar honderd tot een paar duizend EUR, maar het overzicht 
volgt. 
 
Voor hoeveel procent waren de gedeputeerden daarbij betrokken? Voor de paid content op de 
werkingsmiddelen werd dit voor 20 procent besteed aan campagnes waar op een of andere 
manier een gedeputeerde in aan bod kwam. Dan heb ik het over die campagnes bij ATV, RTV en 
GVA online. In de werkingsmiddelen van andere departementen, dat zal ook blijken uit die lijst, 
is dat helemaal niet of slechts heel uitzonderlijk aan bod gekomen. Ze zijn dan ook product- 
en/of aanbodgericht. Nu, misschien toch als afsluiter: u zegt waar u niet meteen blij mee bent 
dat wij dat zo doen. Maar wat ik ook wel toch wilde opmerken: regels of deontologie, ze bestaan 
voor iedereen. Ik zou een warme oproep willen doen om voortaan als u informatie wilt 
sprokkelen om die te laten gebeuren via de griffier en niet via de individuele contacten 
respectievelijk communicatiemedewerkers, want u brengt die mensen daardoor misschien in 
een vrij ongemakkelijk parket. 
 
Fauzaya Talhaoui. Over ICT-vacatures. Inderdaad, IT is een knelpuntberoep en we zetten heel 
wat middelen, eigenlijk middelen niet, maar moeite in om die toch aan te trekken en om ze 
proberen te houden. Hoe doen wij dat? Door a) ten eerste te zorgen voor een goede employer 
branding. We hebben onze IT-rekruteringscampagne gelanceerd door ons in de markt te zetten 
als een aantrekkelijke werkgever. Dat doen we vooral door de cultuur die er heerst, en ik heb er 
daarstraks al een beetje op gewezen: de mensgerichte bedrijfscultuur. Die aanpak die loont 
blijkbaar toch, want we hebben elf aanwervingen gerealiseerd waarvan tien volledig extern, en 
dat in een moeilijke en krappe arbeidsmarkt. Er werden zelfs werfreserves aangelegd. Wat die 
selecties betreft, bevestigen, is dat de motivatie van medewerkers niet louter financieel gedreven 
is, maar dat er meer belang gehecht moet worden aan het type werkgever, maatschappelijk 
belang en aan de zoektocht van wat zekerheid, want misschien is er ook wat corona in het spel 
geweest, dat men anders gaat nadenken en aan de extra legale voordelen, niet zozeer de 
financiële voordelen en die laten die weegschaal toch nog soms kantelen. 
 
U vraagt voor een marktschaarstetoeslag, maar dan gaat u uit van het principe voor geld danst 
den beer. Wij doen dat principe hier niet, wij hebben andere dingen in ons aanbod, maar 
bovendien het besluit van de Vlaamse regering met betrekking tot de rechtspositieregeling, 
bepaalt welke toeslagen er mogelijk zijn en dat is geen marktschaarstetoeslag, dus we hebben 
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daar ook geen juridische mogelijkheid. Maar wat dat wij wel hebben, dat zijn 
doorgroeimogelijkheden. Als wij jongeren willen werven, dan komt daar dikwijls het verhaal 
bedrijfswagen uit. Wel, dat hebben wij niet en dat kunnen wij ook niet bieden, maar het wordt 
soms gemakkelijker om en dat blijkt, om IT-profielen aan te trekken uit niet IT-bedrijven, maar 
dat zijn dan profielen die op zoek zijn naar ergens waar dat zij een meerwaarde kunnen geven, 
een maatschappelijke meerwaarde en waar de mens centraal staat in de werking, niet ‘living in a 
fast lane’, IT-mensen, die heel snel zich willen ontwikkelen in ontwikkeling. Maar wat dat wij 
wel doen, en dat is dan: eens aangeworven, die doorgroeimogelijkheden heel sterk 
bewerkstelligen. Wij geven heel veel kansen op extra ontwikkeling en interne mobiliteit, interne 
bevordering en zo zuurstof geven aan mensen die hun carrière willen laten bewegen, intern. Er 
is een verschil tussen de seniors en de juniors, die we aanwerven, maar wij maken ook al 
selectieprocedures op maat en dat is om de instroom te vergroten. Wij kijken vooral naar 
competenties en ervaring. Wij hebben dus wel een mechaniek, dat wij niet alleen 
gediplomeerden toelaten, maar dat een niet-gediplomeerde een test kan afleggen, wij noemen 
dat de capaciteitsproef, waardoor hij kan aantonen dat hij eigenlijk door ervaring hetzelfde 
niveau haalt als iemand die dat diploma zou hebben. We hebben ook onze selectieprocedures 
aangepast. Wij hebben geen selecties of geen vacatures die openstaan voor bepaalde tijd, maar 
wij laten die openstaan zodanig dat er langer op kan ingeschreven worden in plaats van de 
klassieke twee tot vier weken door de doorlopende selectieprocedures. Als die dan binnenkomen 
dan krijgen die een jaar aangeboden als een arbeidsovereenkomst om dan in een volwaardige 
selectieprocedure terecht te komen. Wij werken ook samen met de scholen en ik denk dat dat 
belangrijk is, omdat we daar eigenlijk ook langs die kant mensen kunnen warm maken om voor 
de provincie te werken. Kortom, er is een knelpunt, maar tot nader order nog niet helemaal 
onoplosbaar, maar we kunnen maar werken met de middelen die wij in onze handen hebben. 
 
Over de gender equality, inderdaad, mevrouw Verhaert, wij moeten een actieplan beschikken als 
wij nog voor bepaalde subsidies en dergelijke in aanmerking willen komen, maar ik wil daar 
toch direct bij vertellen: het kader voor ons beleid is niet een opgelegd plan. Wij doen dat niet 
omdat iemand dat ons dat zegt dat we dat moeten doen, maar omdat dat in ons 
bestuursakkoord staat. Er is geen plaats voor discriminatie, iedereen moet zijn weg vinden naar 
onze organisatie, maar er is ook geen plaats voor positieve discriminatie. En ik ben die tekst 
gaan lezen van dat gender equality-plan en die voorwaarden, dat vind je eigenlijk heel eenvoudig 
op de website, maar ik was eigenlijk verrast door de oubolligheid ervan. Ik ben bijna van mijn 
stoel gevallen. Daar staat nog letterlijk in: “Je moet acties ondernemen om de vrouw meer 
kansen te geven.” Ik dacht dat gender equality meer dan één kant had. Nu, ik was daar verrast 
van, maar ik heb ondertussen wel laten vertellen dat dit ook te maken heeft met: men kijkt nog 
naar, allez, het is een Europees plan en er zijn waarschijnlijk nog wel regio’s binnen Europa 
waar dat dat nog wel de kwestie is. 
 
Dat gender equality-plan, ja, dat wordt nu quasi verplicht, wij zijn er dan ook mee van start 
gegaan en dan een actieplan, begint daar natuurlijk ook, ik denk ook niet dat we dat zo mogen 
laten in de markt zetten, dat er problemen zijn in deze provincie, in onze provincie-organisatie, 
want wij zitten net als de maatschappij in een transitie en dat is iets dat tijd vraagt. Ik herinner 
mij het antwoord dat ik gegeven heb op mevrouw Talhaoui, over de witte mannen op de 25-
jarige viering van 25 jaar dienst van een gepensioneerde, wel die foto, is een foto van instromen 
25 jaar geleden. En je mag die dingen niet verwarren. Nee, wie nu vandaag de foto neemt van 
onze organisatie, die zou, als je dat met een selectieve bril bekijkt, dan zou je inderdaad nog 
kunnen beweren dat er ongelijkheid is, maar in deze foto zit natuurlijk ook nog de rest vanuit 
het verleden. En iemand met een heel slecht karakter, en ik ken er zowel een paar, die zouden 
kunnen beweren dat dat eigenlijk ligt aan de vorige en de vorige vorige deputaties, dat dat nu 
nog een probleem is. Maar volgens mij is deze foto niet van belang, maar de film. Wij gaan dus 
ook in dat plan niet alleen een ‘as is’ maar zoals u vraagt: ’as we do’ opmaken en dat is het 
scenario van de film en die film, die moet uitmonden in een volgende foto die er anders uitziet. 
Wij doen al veel om het glazen plafond tegen te gaan, we doen en we laten mensen loskomen 
van, wat dan wil zeggen de ‘sticky floor’ en wij zorgen ervoor dat zij in hun carrière mee 
opgenomen kunnen worden zonder daar terug uit te vallen. Wat doen wij bijvoorbeeld? Wij 
hebben een genderneutraal werving- en selectiebeleid. U vroeg bijvoorbeeld: waar zet u op in? 
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De verklaring, publiek, ja dat is ons bestuursakkoord, staat dat eigenlijk al in, de middelen, ja, 
we werken daar aan en de data en de categorie voor verschillende categorieën en de rapportage 
die hebben we en training en capacity hebben wij ook, maar dat wil niet zeggen dat wij niets 
gaan doen en dat wil ik er toch duidelijk bij zeggen. 
 
Eerst, wat doen wij zeker al? Bijvoorbeeld in die werving- en selectiebeleid, alle 
wervingsconsulenten worden getraind om niet te selecteren op basis van vooroordelen. Alle 
juryleden die daar zitten, die worden geacht te handelen volgens de leidraad voor juryleden en 
genderneutraal taalgebruik in vacatures en sollicitatieformulieren gebruiken wij ook. In het 
loopbaanbeleid hebben wij al lang gelijke verloning, dat is zelfs verankerd in de 
rechtspositieregeling, we hebben heel wat maatregelen om de gezonde work-life balance te 
garanderen: flexibele uren, verlofstelsel, vakantiedagen en ook heel wat mogelijkheden om de 
focus eens te verleggen binnen die loopbaanonderbrekingen. Wij monitoren aan de hand van 
kengetallen en wij gaan het allemaal mee in die plan steken en er zijn als scans gedaan maar wij 
hebben, ik zal nog wat korter moeten zijn, we hebben ook de deontologische code voor gelijke 
kansen en tolerantie en wij hebben de dienstnota ‘Psychosociale aspecten op het werk’ en in die 
recente dienstnota van ‘21 is gender identiteit en gender expressie expliciet opgenomen als vorm 
van mogelijke gedrag van pesterijen, dus wij zijn er al mee bezig, maar wij weten dat dat een 
lange weg is. Ik heb nog meegemaakt, mijn eigen moeder, ik was daar niet bij toen, maar mijn 
eigen moeder had gestudeerd en moest ontslag nemen toen zij trouwde. Dat was gender en 
equality. Nu, de provincie Antwerpen heeft een heel lange traditie om een warme werkgever te 
zijn, eigenlijk de gender gelijkheid die zit, en meer dan gendergelijkheid, het zit eigenlijk in het 
DNA van ons HR-beleid en dat plan gaat ons helpen om het stapsgewijs beter te doen, maar ik 
wil niet gezegd hebben, dat wij slecht, dat we een groot probleem hebben, dat wij slecht bezig 
zijn, maar dat wil niet zeggen dat we daar niet verder aan gaan werken en daarom zit er, en dat 
is belangrijk, en dat heeft u ook gezegd, zit die monitoring erin en die permanente evaluatie, 
maar en dat is misschien tot slot, voor de eerste keer in de provinciale geschiedenis zal vanaf 
januari de deputatie gendergelijk zijn. En als je daar dan de voorzitster nog bijtelt. Ah, de griffier 
zit daar ook, ja. Oef. Nee, allez, dat zegt het al. Goed. Nog één minuut? Ja, maar ik ga aan de 
volgende vraag beginnen. 
 
VOORZITTER.-  Nee, nee, nee, nog één minuut en dan is uw totale tijd op. 
 
De heer De HAES, gedeputeerde.- Ah, er wordt in totalen gerekend? Sorry. Mijnheer Sohier, u 
zal begrijpen dat ik niet akkoord met u ben. 
 
De heer SOHIER.- Oké. 
 
De heer De HAES, gedeputeerde.- Vaste benoeming is geen garantie voor neutraliteit, maar ik 
heb het heel moeilijk ermee, dat je daar ook ineens de problematiek van 3M erbij aantrekt onder 
het mom dat dan contractuelen gemakkelijker te manipuleren zouden zijn, maar ik ben blij dat u 
zegt dat u nog vertrouwen hebt in de mensen. Het heeft geen invloed op de instroom. Wij scoren 
nog altijd goed. Het vinden en behouden van vaste mensen is geen verbetering, het statutair 
zorgt niet voor meer, u zei ook: problemen bij waterbeleid, geen probleem en ik kan daar 
misschien nog bij zeggen: het is niet onze personeelsvisie om vanuit de overheid de carrière van 
de mensen te bepalen. Wij nodigen iedereen in zijn carrière uit om over de gracht te springen en 
dat zeg ik heel bewust: wij geven de mensen aan de ene kant een duwtje en aan de andere kant 
een handje om erover te geraken. Wij gaan niet zeggen dat ze aan de kant, aan die ene kant van 
de gracht voor de rest van hun leven in een statutair, glazen kooi moeten blijven zitten. Daar 
doen wij niet aan mee. Wij willen echt wel zorgen dat mensen, dat is een visie die wij hebben, wij 
geloven in de kracht van de mensen zelf en niet in de kracht dat de overheid kan bepalen wat de 
carrière van mensen is. Dat is substantieel. 
 
U vroeg ook naar de personeelskosten, wij hebben heel wat al gedaan, maar we gaan natuurlijk 
niet morrelen van hieruit aan de indexering van de lonen, want ik heb begrepen dat u dan met 
uw vrienden van de syndicale organisaties, of hoe moet ik dat lezen, daarop gaat reageren, maar 
wij hebben bijvoorbeeld al wel een ecocheque van 150 EUR gegeven, ik denk dat wij daar heel 



PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 

 234 

wat aan doen, maar wij kijken vooral naar de competenties van de mensen en het statuut is daar 
minder belangrijk in. Trouwens uw rekening wat betreft de financiering van het OFP, dat wil ik 
nog wel eens uitleggen, maar terug meer statutair aanwerven om dan minder kosten te hebben 
aan het OFP, dan heb je daar achteraf wel pensioenlasten van, dus dat is een verkeerde 
rekenlogica. Maar nu ben ik, ik had een lang antwoord, Rudi, maar… 
 
VOORZITTER.- Maar u kunt het misschien schriftelijk overgeven aan Rudi dan. Dank u wel, 
gedeputeerde De Haes. De heer Dillen heeft het woord. 

 

De heer DILLEN.- Dank u, voorzitter. Ik wilde nog eventjes het antwoord van gedeputeerde De 
Haes aanvullen bij de tussenkomst van mijnheer Vandendriessche in verband met langdurige 
werkloosheid. Ik spreek nu als huisarts, niet als provincieraadslid, dus ik heb een heel goede 
ervaring met de begeleiding van de langdurig werklozen bij de provincie, oh, sorry, afwezig of 
ziek, ja, langdurig zieken. Ik heb daar een hele goede ervaring mee in de praktijk. Wij zien dat 
die zeer goed begeleid worden, dat die progressieve tewerkstelling, dat dat heel goed verloopt en 
ook met goede resultaten. Er zijn in de privé veel werkgevers die daar minder mee bezig zijn, 
minder open voor staan, maar in de provincie heb ik heel goede resultaten gezien. Dat wil ik 
alleen maar zeggen. 
 
VOORZITTER.-Dank u wel. De heer Daneels heeft het woord. 
 
De heer DANEELS.- Dank je wel en bedankt ook, mijnheer gedeputeerde De Haes, u heeft mij 
een paar keer een grote kennis over communicatie aangemeten, waarvoor dank, dat is fijn om te 
horen. Ik ga die woorden zelf niet herhalen over mijzelf natuurlijk. U zegt wel van: hier wordt 
beweerd dat zij enorm veel worden opgevoerd. Ik heb gezegd dat ik de indruk heb en vandaar 
ook mijn vraag: wat is het aandeel van betaalde advertenties waar gedeputeerde in voorkomen 
of als acteurs, zoals u het zelf ook hebt genoemd, worden opgevoerd. En dan persoonlijk vind ik 
20 procent wel veel, als ik dan ook bedragen hoor van verschillende honderden duizenden 
EUR’s, dan vind ik 20 procent veel. Wij kunnen daarover van mening verschillen, maar dat is 
mijn persoonlijke mening. Zeker ook omdat wij ook gehoord hebben dat in Oost-Vlaanderen 
bijvoorbeeld er wel de lijn wordt doorgetrokken om niet met gedeputeerden in publi-reportages 
bijvoorbeeld, in geprinte media aan te treden en dan wil ik toch nog een korte opmerking geven 
over uw laatste opmerking, dat ik mijn vragen moet richten aan de provinciegriffier. Voor alle 
duidelijkheid, ik heb met niemand van de administratie over dit onderwerp contact gehad, 
mocht die indruk gewekt zijn. Alvast bedankt. 
 
VOORZITTER.-  Dank u wel. Mevrouw Verhaert heeft het woord. 
 
Mevrouw VERHAERT.- Dank u wel. Een paar elementen van repliek. Het is niet zo dat de vraag 
vanuit de Europese Unie om met gender equality plannen voor de pinnen te komen, enkel en 
alleen gericht is op Oost- Europese landen, die hebben een achterstand, maar het is ook niet zo 
dat ongelijkheid de wereld uit is, ook niet in westerse landen. Dus er is op heel het grondgebied 
van de Europese Unie nog wel vooruitgang te boeken en, wat u zegt over de aanpak van Europa 
en dat u het oubollig vindt, ja, dat mag uiteraard uw mening zijn en dat u niet gaat voor 
affirmative action, dat is ook uw zeer goed recht, maar weet wel dat deze gender equality 
plannen zullen meewegen in de beoordeling van dossiers die voor subsidiëring in aanmerking 
willen komen. En de Europese Unie is alleszins wel van plan om met, noem het dan affirmative 
action, aan de slag te gaan namelijk bij gelijk gequoteerde projecten zal men kijken naar de 
gender equality plannen van de hele instelling en van het project in het bijzonder en daar zullen 
diegenen die daar dan beter op scoren ook met de prijs gaan lopen. Dus het is wel heel erg 
belangrijk dat wij dit heel erg ernstig nemen. Ik vertrouw erop dat dat zal gebeuren en om heel 
zeker te zijn zullen wij, Fauzaya en ik, vanuit de enige 100 procent vrouwelijke fractie daar zeer 
nauwlettend over waken. Ik dank u. 
 
VOORZITTER.-  Dank u wel, mevrouw Verhaert. De heer Sohier heeft het woord. 
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De heer SOHIER.- Mijnheer De Haes, bedankt voor het antwoord. Maar I agree to disagree, ik 
ben akkoord dat we niet akkoord zijn daarover, over het feit dat wij voor de statutaire, u bent 
voor de ontplooiing van iedere mens. Wij zijn er trouwens ook voor. Tweede ding is van: u 
spreekt er over, ik had het over de problematiek van de controles, dat die door het afnemen van 
het aantal statutaire ambtenaren controlemechanismen in gevaar brengt en daar zijn heel wat 
bewijzen van. Ik heb dat als illustratie genomen en ook dat van die pakjesbedrijven, omdat daar 
de werknemers, de vakbonden ons zeggen dat het aantal controleambtenaren, de inspecteurs, 
sociale inspecteurs, milieu-inspecteurs en zo verder, eigenlijk veel te weinig aanwezig zijn om 
deftig controle op regelmatige basis te kunnen doen. Maar ik ben akkoord dat wij niet akkoord 
zijn over het statuut. 
 
VOORZITTER.-  Dank u wel, mijnheer Sohier hier. De heer Vandendriessche heeft het woord. 
 
De heer VANDENDRIESSCHE.- Dank u wel, voorzitter. Misschien de reactie nog even over die 
langdurige afwezigheid. Uiteraard weet ik, mijnheer De Haes, dat het niet alleen burn-outs zijn, 
maar ik heb daar specifiek op gefocust, omdat dat natuurlijk ook een belangrijk signaal is, als 
blijkt dat in een bepaalde dienst er meer burn-outs zijn dan in andere diensten, dan is dat niet 
alleen door de individuele omstandigheden waarin mensen zich bevinden, maar dan kan het ook 
een signaal zijn dat er op die dienst misschien op een andere manier moet tewerk gegaan 
worden. Dat kan belangrijk zijn voor leidinggevenden en eventueel tot in de deputatie om te 
zien: hoe werken bepaalde diensten? Dus dat is ook wel een belangrijk gegeven nog in die 
problematiek. En ten tweede wil ik toch wel eens weten: we hebben in onze fractie nagegaan, 
niemand van ons heeft met medewerkers van communicatie contact gehad. Waarop baseert u 
zich om die insinuatie te maken, mijnheer De Haes? 
 
VOORZITTER.-  Mevrouw Talhaoui heeft het woord. 
 
Mevrouw TALHAOUI.- Gewoon een kort vraagje, mijnheer De Haes, dank u voor uw antwoord 
en als nieuwjaarsvoornemen tien keer Fauzaya Talhaoui uitspreken, maar ik wou u vragen: in 
het decreet dat u daarnet hebt vernoemd, staan daar ook financiële toeslagen in ook? Kan 
interessant zijn voor de toekomst. Dat wou ik weten. 
 
VOORZITTER.-  Dank u wel. Gedeputeerde De Haes heeft het woord. Een korte repliek 
alstublieft. 
 
De heer DE HAES, gedeputeerde.- Ja, nog een minuut. Voor alle duidelijkheid, die 20 procent is 
geen 20 procent over reclame voor de gedeputeerden. Dat is 20 procent van boodschappen over 
het beleid en de aanpak van de provincie waarin een gedeputeerde ook figureert. Ik denk dat u 
dat heel genuanceerd moet bezien, dat is niet 20 procent van een stem binnenkort voor mij. 
Integendeel.  
Inga, ja, ik heb, ik weet niet of ik het genoemd heb, Oost-Europese landen? Maar dat maakt u 
ervan, maar ik begrijp dat u zegt, dat er inderdaad in het westen ook nog affirmative action 
nodig is maar ik heb ook niet gezegd dat de aanpak van de EU oubollig is, maar de tekst is 
oubollig en de tekst, je moet het maar eens nalezen, gaat over affirmative actions voor vrouwen. 
Als wij onze gender equality in deze organisatie affirmative moeten aanpakken, dan zou het wel 
eens kunnen zijn dat wij ook affirmative action voor mannen moeten doen op bepaalde delen, en 
dan denk ik dat wij in een, ik vind dat trouwens eerlijk gezegd en daar blijf ik bij, maar u 
waarschuwt mij dat wij dan waarschijnlijk minder subsidies gaan krijgen, maar ik vind eigenlijk 
de sekse of de genderidentiteit totaal, totaal onbelangrijk voor een functie. En ik blijf daarbij. Ik 
denk dat wij daar echt moeten durven overstappen, maar dat er nog aandacht moet zijn, ja, 
maar dan heb ik het zeker over het vermijden van vooroordelen en zoals ik daarstraks ook 
noemde, pestgedrag op het werk en zo, dat is iets dat wij heel alert moeten voor zijn en 
aanpakken en dan ben ik de eerste om dat mee te doen. 
 
Dan, Rudi Sohier, de statutairen, meer controle, ik begrijp het niet helemaal, maar ik ben ook 
akkoord dat wij het niet akkoord zijn, maar ik ben zelfs akkoord dat wij waarschijnlijk nooit 
akkoord zullen geraken. 
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Mijnheer Vandendriessche, u heeft gelijk, langdurige afwezigheden, wij monitoren dat ook wel 
en als dat zich voordoet, op een dienst, dan is meestal niet de langdurige afwezigheid het eerste 
signaal en het gebeurt dat wij inderdaad diensten af en toe eens wat van dichterbij gaan 
bekijken. Maar dan heeft dat twee ingrediënten, dan heeft dat soms te maken met werkdruk of 
met werksfeer en de werkdruk is iets dat variabel is, als wij bijvoorbeeld, Luc, je mag mij niet 
afstraffen, maar wij hebben heel veel omgevingsvergunningen, die daar een exponentiële 
werkdruk is toegekomen op enkele maanden tijd, waar dat je eigenlijk de knowhow en de 
mensen die dat goed kennen, eigenlijk een beetje achterna moet laten hollen op het stijgen van 
de werklast. Maar wij pakken dat aan, als dat daar, maar je kan dat ook maar aanpakken als je 
daar symptomen, signalen van krijgt. Symptomen kan ook. Werksfeer daarentegen is ook iets 
dat wij van heel, en dat is ook die mensen op onze sociale dienst, die zijn er ook mee bezig, die 
signalen, die worden opgepikt, maar en dat weet je zo goed als ik, een belangrijk deel van die 
signalen zit eerst een tijd onderhuids en je kan dat maar oppikken als dat zich voordoet. Nu, in 
die insinuatie, ik heb gewoon gezegd dat er deontologie is voor iedereen, maar ik ben niet de 
eerste die hier wat insinueert in deze begrotingsbesprekingen. Maar als alles in orde is, is er 
geen probleem. 

 

 

Nr. 3/9 van de agenda 

 

APB Campus Vesta. Meerjarenplan 2020-2025 en Kredieten 2022. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

De beheersovereenkomst bepaalt onder meer dat de deputatie jaarlijks aan de 

provincieraad het meerjarenplan van het APB ter goedkeuring voorlegt. Tevens 

wordt de jaarlijks vaststelling van de kredieten voor het komende werkingsjaar 

voorgelegd aan de provincieraad. 

 

2. Juridische context 

 

Titel IV en het artikelen 236 van het Provinciedecreet. 

De beheersovereenkomst. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

 
SDG 16. Vrede, justitie en sterke publieke diensten 

SDG-subdoelstelling 16.6: Doeltreffende, verantwoordelijke en transparantie 

instellingen ontwikkelen op alle niveaus. 
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Door uw raad werd in vergadering van 25 februari 2010 de oprichting van het 

autonoom provinciebedrijf goedgekeurd. Dit provinciebedrijf werd met ingang van 

25 februari 2010 operationeel. 

 

Het autonoom provinciebedrijf formuleerde de volgende kernopdracht: “Wij dragen 

samen bij tot een optimale werking van de hulpverlening en het verhogen van de 

veiligheid in de samenleving.” 

 

De beheersovereenkomst bepaalt onder meer dat de deputatie jaarlijks aan de 

provincieraad het meerjarenplan van het APB ter goedkeuring voorlegt. Tevens 

wordt de jaarlijks vaststelling van de kredieten voor het komende werkingsjaar 

voorgelegd aan de provincieraad. 

In het meerjarenplan worden de financiële consequenties voor de genomen 

beleidskeuzes opgenomen. De financiële documenten zijn digitaal toegevoegd. 

 

In de kredieten 2022 is een budgettaire personeelsbehoefte van 85,9 VTE voorzien. 

Een organogram is digitaal toegevoegd. 

 

De jaarlijkse dotatie, die door het provinciebestuur ten behoeve van het autonoom 

provinciebedrijf wordt voorzien om haar missie en activiteiten te ontwikkelen 

bedraagt in het meerjarenplan: 

 

- 2022:    996.552 EUR 

- 2023: 1.019.194 EUR 

- 2024: 1.042.288 EUR 

- 2025: 1.065.844 EUR 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 10 november 2021. 

 

Het ontwerp van het meerjarenplan 2020-2025, kredieten 2022 van het autonoom 

provinciebedrijf werd door de raad van bestuur van het APB vastgesteld op 

17 november 2021. 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Het meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2022 van het autonoom 

provinciebedrijf Campus Vesta worden goedgekeurd. 

 

Artikel 2: 

De provincieraad keurt goed dat het autonoom provinciebedrijf Campus Vesta voor 

de realisatie van de doelstellingen in 2022 een dotatie ontvangt van 996.552 EUR. 
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VOORZITTER.- Geen vragen? 
 
De stemming kan starten. 
 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
34 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
33 leden hebben ja gestemd; 
1 lid heeft zich onthouden. 
 
Goedgekeurd met 33 stemmen ja, bij 1 onthouding. 
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4. Economie, Landbouw en Interne ondersteuning 

 

Nr. 4/6 van de agenda 

 

Goedkeuring. Uiteenzetting gedeputeerde Ludwig Caluwé 
 
 
VOORZITTER.-  En dan luisteren wij vol goede moed naar de woorden van gedeputeerde 
Caluwé.  

 
Tijdens de tussenkomst van de gedeputeerde worden begeleidende slides getoond. 
 
De heer CALUWE, gedeputeerde.- Dank u, voorzitter, ondervoorzitster, die even afwezig is, 
griffier, collega’s. Ik zal pogen om relatief snel door de voor mij voorbereide presentatie te gaan, 
niet alleen in een poging om toch het afgesproken einduur min of meer nog te benaderen, maar 
ook omdat ik hier toch met enige schroom sta. Collega De Haes heeft daarnet al een deel 
huiswerk doorgeven aan Mireille, die een deel van zijn bevoegdheden zal overnemen. Ik ga hier 
niets anders dan huiswerk doorgeven. Met andere woorden, ik neem aan dat ik, ik leg hier een 
aantal klemtonen, maar ik dat de collega’s ieder wel, eens dat ze eraan beginnen, hun eigen 
klemtonen daarin zullen leggen. 
 
Eerst qua economie, een aantal cijfers, jullie mogen eigenlijk zeggen dat het grosso modo het 
jaar ‘21 wat wij vaststelden, overeenstemt met het jaar ‘20, dat de overlevingsgraad van 
ondernemingen, hoe raar het ook mag klinken, er zelfs iets op verbeterd is, maar misschien 
heeft dat te maken met het feit dat er toch heel wat maatregelen, 
coronabegeleidingsmaatregelen waren. Mogelijkerwijze gaan wij de effecten dus pas in de loop 
van het komende jaar effectief zien. Wel zien wij dat er toch wel effecten zijn ten gevolge van 
corona op de leegstand, die licht, iets verder is toegenomen. Maar hoe dan ook, de economische 
omgeving waarin dat wij zitten, heeft natuurlijk alles met Covid te maken, dat heeft een impact 
op de detailhandel, dat heeft een impact op de horeca, de e-commerce is helemaal doorgebroken 
en zal niet meer weggaan, maar ik denk dat er wel terecht wordt naar gekeken of het hier toch 
niet in grote mate van sociale dumping plaatsvindt en dat datgene wat daar misloopt, toch wel 
wordt rechtgezet. Het zal een doorstartkans bieden voor duurzaamheid en voor circulariteit en 
wij mogen ook aannemen dat het investeringsklimaat voor zorginnovatie hier zal door 
toenemen. Dat is de algemene beleidsdoelstelling die we hebben inzake economie. Wij zijn al 
geruime tijd bezig, de voorbije negen jaar, zijn wij opgestart met detailhandelscoaches op pad te 
sturen om de gemeenten bij te staan in het detailhandelsbeleid. Ook het komende jaar komen 
daar vier gemeenten bij, zodanig dat we nu ondertussen quasi de ganse provincie hebben 
bestreken en eens dat men in een gemeente is langs geweest, ja dan blijven nadien de contacten, 
zodanig dat we eigenlijk op deze manier quasi de ganse provincie aan het begeleiden zijn met 
betrekking tot het gemeentelijke detailhandelbeleid. Wij streven naar een beter groeiklimaat 
voor innovatie en ondernemerschap en dat doen wij met een aantal instrumenten, die dat u hier 
ziet opgesomd. 
 
Misschien dan over internationalisering in ons beleid, dat strekt zich eigenlijk alleen maar met 
betrekking tot China, maar daar zijn een aantal vragen over, dus ik zal mijn uitleg daarover doen 
op het moment van de vragen en daarnaast onze enige, ons enige land waar wij aan grenzen, 
Nederland, waar wij via de Vlaams-Nederlandse Delta en ondersteuning van Baarle-Hertog 
rond werken, plus ook het Geopark Schelde Delta en daar zal ik misschien iets meer over 
vertellen, omdat ik hier zelf toch nog een stukje huiswerk opneem. 
Het is zo dat de Schelde Delta, waar wij naar streven, naar Unesco erkenning in 2023, dat dat 
geleid wordt door een stuurgroep van de gedeputeerden van de vijf provincies Zeeland, Noord-
Brabant, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Antwerpen en daarnaast een kernteam, 
bestaande uit vijf medewerkers van elk van de vijf provincies. Ik had het genoegen om de 
voorbije twee jaar die stuurgroep van gedeputeerden voor te zitten en op de laatste stuurgroep, 
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vorige maandag, hebben zij mij gevraagd om de komende twee jaar in het traject naar een 
Unesco erkenning, het kernteam, degene die eigenlijk werken, te blijven, op vrijwillige basis bij 
te staan en ik wil dat met veel plezier doen, zodanig dat u weet dus waar ik mee bezig ben vanaf 
1 januari. Enfin, voor een deel. Nu is een boeiende zaak, want het gaat hier over 40 unieke 
geologische sites, die stuk voor stuk verbonden zijn met cultuurhistorie, met natuur, met 
landschap, die eigenlijk, het gaat over recent, en dat maakt het uniek voor Unesco, het gaat om 
recente geologie, het is eigenlijk allemaal geologische evoluties op de moment dat de mensen 
hier reeds rondliepen, het antropoceen, en wij hebben het de voorbije periode heel veel over 
klimaat gehad. Nu in ons gebied doen we eigenlijk al 2000 jaar of misschien nog langer, aan 
klimaatadaptatie, voortdurend past de mens zich aan, moet hij anders, omwille van de kracht 
van het water, de invloed van het water, anders gaan wonen, anders gaan werken, andere 
gebieden aanspreken, op een andere manier de samenleving uitbouwen. Het is boeiend om dat 
in kaart te brengen. Nu, die Unesco erkenning daarvoor, die gaat op zich niets aan middelen 
opleveren, maar die gaat wel de gelegenheid bieden om vooral Europees, makkelijker aan 
projecten te komen en dat moet ons de gelegenheid geven om dat verhaal van klimaatadaptatie 
ook in te brengen in een aantal, bijvoorbeeld in een aantal van onze musea bijvoorbeeld, het 
museum Rupelklei in Rumst bijvoorbeeld te verbinden met het Verhaeren Museum in Sint-
Amands, mogelijkerwijze ook met het Poldermuseum in Lillo, mogelijkerwijs vinden wij er ook 
middelen om de getijdenmolen in Niel in stand te houden en dergelijke dingen meer. Dus tot 
daar iets meer verduidelijking bij het enige stukje, dat hier tussen staat, waar ik zelf huiswerk 
opneem. 
 
Dit geeft het overzicht van het budget Economie, de POM is daarbij één van onze instrumenten 
en wat al een tijd bezig is, waar meer en meer zal het erop aankomen om, waar dat er gezocht 
wordt naar ruimte, de ruimte is schaars en ook bijkomende ruimte voor bedrijventerreinen zal 
nauwelijks nog te vinden zijn, het komt er dus aan om bedrijventerreinen te circuleren om 
Brownfields, waar eigenlijk ook degenen die nog niet echt helemaal zijn afgeschreven, toch 
nieuw leven in te blazen. Dat gaat in belangrijke mate de taak zijn van de POM in de komende 
jaren en daarnaast het creëren van een goed bedrijfsklimaat, door te werken met ecosystemen. 
Eén van de goede voorbeelden op dat vlak is het Wetenschapspark, waar dat rond pharma, rond 
live sciences, rond zorginnovatie, ja, een heel ecosysteem begint uitgebouwd te worden, 
waardoor dat men ook bedrijven elders, daar op een goede manier mee kan verbinden. Dit als 
overzicht van de middelen van de POM, voor 2022, maar wie de POM goed opvolgt, weet dat 
dat, ja, dat je dat zeker op meerjarenbasis moet bekijken. Het ene jaar heb je vrij veel verkopen, 
heb je vrij veel opbrengsten, het andere jaar ben je eigenlijk aan het investeren en dan heb je een 
minder jaar. Maar zoals het er nu voor uitziet, zou het komende jaar wel een goed jaar moeten 
zijn. 
 
Dan de nieuwe missie, zoals die is uitgedrukt voor het Havencentrum, waarbij dat wij de start 
nemen richting het nieuwe Havenbelevingscentrum dat tegen 2025 in de buurt van het Eilandje 
zou moeten afgewerkt geraken. Hier nog enkele investeringen, die gebeuren in het bestaande 
Havencentrum, maar met de bedoeling dat de overgrote meerderheid daarvan kan worden 
meegenomen naar het nieuwe Havenbelevingscentrum, eigenlijk de enige echte blijvende, enfin, 
investering in het Havencentrum Lillo, daarin moeilijk meegenomen kan worden, maar die ook 
weer gelet op de corona omstandigheden, toch wel van belang is, is een beter ventilatiesysteem. 
Dat als overzicht van de middelen voor het Havencentrum. 
 
Dan met betrekking tot landbouw, ook daar zijn vragen over, dus denk ik dat ik daar dadelijk 
wel iets meer ga over vertellen, maar ik denk dat je in grote mate mag stellen dat landbouw grote 
transitie ondergaat en dat wij met ons beleid en met onze verschillende proefcentra pogen om 
onze landbouwers op een zo goed mogelijke manier in dat transitieproces te begeleiden. Dus 
onder andere via onze verschillende proefcentra, zowel pluimveehouderij als melkvee, waar dat 
ook gaat over voedergewassen. 
Dan kom ik bij de ondersteunende bevoegdheden. Hier ziet u het overzicht van het budget voor 
logistiek, waarbij dat de inhoudelijke nadruk ligt op, ja, er zijn wat bijkomende middelen nodig, 
vermits dat wij over al onze eigendommen, gans ons patrimonium een bodemonderzoek zullen 
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moeten laten plaatsvinden en alleen al het onderzoek vraagt toch serieus wat extra middelen, 
alleen daarvoor moet er quasi 4 miljoen extra worden uitgetrokken. 
 
We hebben dan middelen voorzien om op al onze sites laadpalen te gaan voorzien, ook dat zal 
een half miljoen extra, een klein half miljoen extra kosten in de loop van de komende periode en 
dan zie je ook deze twee bijkomende kosten, de renovatiewerken Lozana-gebouw en het 
masterplan voor het Gouverneur Kinsbergencentrum. En globaal, in alle investeringen, in 
investeringsprojecten die plaatsvinden, komt het erop aan om, wij hebben hier ons prachtig 
provinciehuis dat volledig passief is. Hiermee hebben wij het voorbeeld gezet, wij moeten dat nu 
doortrekken naar al onze andere gebouwen, maar dat is natuurlijk een lang en bij momenten 
ook wel duur proces, waarvan dat wij nadien wel de opbrengsten kunnen noteren. 
 
Tenslotte ICT, ook hier zie je, als de ICT het toelaat, ah, die komen één voor één door, de 
prioriteiten inzake ICT, het aanpassen van de evoluerende wetgeving, te pogen om ook de 
verschillende buitendiensten er nauwer bij te betrekken. Wij gaan Skype voor bedrijven verlaten 
en helemaal overstappen naar Teams. En nogmaals alle provinciale diensten worden zo goed 
mogelijk daarbij betrokken. Tot daar het overzicht van de bevoegdheden die tot op heden mij 
zijn toevertrouwd, maar die dus in de komende periode bij de collega’s zullen terechtkomen. 
Dank u wel. 
 
VOORZITTER.- Dank u wel, gedeputeerde Caluwé en u bent een voorbeeld voor de andere 
gedeputeerden want u bent ver onder uw tijd gebleven. Dank u wel, wij zullen u nog missen. 

 

 

Nr. 4/7 van de agenda 

 

Tussenkomst van de heer Bruno Valkeniers betreffende de subsidie aan de 

UA voor uitwisseling studenten van de provincie Shaanxi, China. 
 
 
VOORZITTER.- De heer Valkeniers heeft het woord. 
 
De heer VALKENIERS.- Dank u, voorzitter. Mijnheer de gedeputeerde, ik heb reeds bij eerdere 
gelegenheden gezegd dat de ‘Volks’republiek China en haar huidige grote roerganger Xi Jinping 
de chouchou’s zijn van het Westen. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat het een 
grootmacht is, zowel op financieel, als op economisch, als op vooral op militair gebied. Daar wil 
vandaag natuurlijk bijna iedereen in een goed blaadje mee staan. Ook onze provincie via haar 
vriendschapsakkoord met de zusterprovincie Shaanxi. 
Gemakshalve zijn er dan wel velen die hun geweten even opzij zetten voor dictatoriale, het 
kapuleuze systeem dat verschillende volkeren zoals de Tibetanen en de Oeigoeren op een 
hardhandige manier binnen hetzelfde Rijk bijeen dwingt, de eigen mensen met een pasjes- en 
puntensysteem in de pas doet lopen, internationale verdragen in verband met Hongkong aan de 
laars lapt, onder het mom van hulp derdewereldlanden economisch uitbuiten op een manier 
waarop het westers koloniaal verleden bijna beschaamd zou worden, een vredelievende staat 
zoals Taiwan continu afdreigt en op zijn minst psychisch terroriseert en tenslotte dissidente 
mensen verwijdert en na brainwashing en afdreiging voor het eigen gelijk misbruikt. 
 
En natuurlijk begrijp ik dat men zaken doet met landen die niet direct koosjer zijn, de wereld 
zou zeer klein zijn mocht dat niet het geval zijn. Maar er is een verschil tussen zakendoen en 
vriendschapsbanden onderhouden. En dan vraag ik mij eerlijk gezegd af waarom een 
Universiteit Antwerpen, die anders altijd als eerste klaar staat met een opgeheven vingertje van 
politieke correctheid, waarom die nog steeds een uitwisselingssysteem heeft met de provincie 
Shaanxi en waarom wij, onze provincie, dit nog steeds subsidieert. En ik verdenk natuurlijk 
niemand hier echt sympathie te hebben voor het systeem in China, maar en ik ben het er ook 
mee eens dat het is och arme och Here, zouden sommigen zeggen, maar over 48.000 EUR gaat, 
alhoewel, maar toch: ‘verbeter de wereld, begin bij uzelf’. Misschien moet er in het Westen, 
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moeten er in het Westen meer moed hebben die, die die moed hebben die de WTA, de Womens 
Tennis Association nu toont, nog alle tennistoernooien in China af te schaffen, af te schaffen, 
zolang men geen eenduidig bewijs heeft van hoe het met Peng Shuai gesteld is. Ofte, om Het 
Nieuwsblad te citeren: “WTA stelt waarden boven winst.” Misschien wordt het ook tijd om op 
zijn Antwerps te zeggen: “Met alle Chinezen, maar niet met dezen”? Vandaar mijn vragen: over 
een uitwisseling van hoeveel studenten gaat het hier jaarlijks? Welke studies volgen zij juist, als 
ze al studeren? Heeft u met de Universiteit Antwerpen al ooit van gedachten gewisseld om hier 
een eind aan te maken en zo niet, waarom niet? Dank u wel. 
 
VOORZITTER.-Dank u wel, mijnheer Valkeniers.  

 

 

Nr. 4/8 van de agenda 

 

Tussenkomst van mevrouw Fauzaya Talhaoui over samenwerking met 

China: stand van zaken en actualiteit. 
 
 
VOORZITTER.- Mevrouw Talhaoui heeft het woord. 
 
Mevrouw TALHAOUI.- Dank u wel, voorzitter. Gedeputeerde, zoals vorig jaar: “We have to talk 
about China again.” Sinds dat ik op, ik denk dat de samenwerking dateert van sinds ik zelf op de 
UA student was en assistent en ik herinner mij dat professor Adams, wijlen professor Adams, 
mij ooit heeft gezegd dat hij in heel zijn carrière meer dan 600 Chinese studenten, 
doctoraatstudenten heeft begeleid, dus als China nu staat waar ze staat, dan heeft dat misschien 
toch wel te maken met die samenwerking met de UA. Ondertussen is dan ook Fit en Cleantech 
Flanders bijgekomen en ik verhuis naar de commissie Economie, waar dat in de discussie 
voortkwam dat, ja, EFRO, dat de EFRO-middelen op zijn of dat die niet meer naar de provincie 
zullen komen en dat wij vanaf volgend jaar zelf de nodige middelen ter beschikking moeten 
stellen om deze samenwerking verder te zetten. Daarnet aangehaald, de relatie tussen Europa en 
China is op dit moment, op zijn zachtst gezegd, ambivalent te noemen. De Biden-administration 
blaast warm en koud en dan is er nog Taiwan, de Oeigoeren en andere heikele kwesties. 
 
Op het gebied van CO2 uitstoot en klimaatverandering heeft China, samen met India, nog op 
Glasgow voor een domper gezorgd door tijdens de slotverklaring te zeggen dat de ontginning 
van de steenkoolmijnen niet zo vlug, als zou gewenst zijn, uitgefaseerd zal worden en ik heb 
daaromtrent een paar vragen, mijnheer de gedeputeerde. Ten eerste, waarom investeert Europa 
niet meer via EFRO in onze samenwerking? Is dat een politieke beslissing of heeft men gezegd: 
wij hebben zoveel andere prioriteiten, dus deze subsidiëring gaat niet meer op? Onze Cleantech 
bedrijven zijn meestal kleine bedrijven, de meeste eerst gestart als startup en verdienen dan ook 
al onze steun om andere markten dan de Belgische markt te verkennen. Maar graag had ik aan 
de gedeputeerde willen vragen: over welke Belgische Vlaamse bedrijven het gaat, die succes zijn 
geweest tot nog toe in China? Kunt u daar eventueel wat voorbeelden van geven? En ik hoop van 
ganser harte dat die Cleantech-bedrijven met hun technologie, knowhow en expertise de 
Chinese overheid en Chinese bedrijven kunnen helpen om inderdaad die klimaatdoelstellingen 
tegen 2050 te kunnen realiseren zodat de rest van de wereld er beter van wordt. En wilt u mij 
nog eens in herinnering brengen hoe dat de intellectuele eigendom van onze bedrijven kan 
beschermd worden, want op dat vlak heeft China toch geen al te beste reputatie. Sorry voor mijn 
stem, maar het is hier echt droge lucht. 
 
VOORZITTER.-Dank u wel, mevrouw Talhaoui. Gedeputeerde Caluwé heeft het woord. 
 
De heer CALUWE, gedeputeerde.- Voorzitter, ondervoorzitster, collega’s, met betrekking tot de 
vragen van collega Valkeniers en collega Talhaoui, één met betrekking tot de studenten. Het gaat 
jaarlijks over zes Antwerpse studenten, die gedurende één semester in Xi’an, dat was de 
hoofdstad van de provincie Shaanxi, gaan studeren en omgekeerd twee studenten van Shaanxi, 
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die gedurende één academiejaar, dus dubbel zo lang, maar ze zijn maar met twee, op de 
Universiteit Antwerpen komen studeren. De Antwerpse studenten volgen studies in de Chinese 
taal als onderdeel van hun opleiding Toegepaste Taalkunde, Chinees en meestal volgen zij ook 
een taalopleiding op het departement Toegepaste Taalkunde van de UA en af en toe volgen zij 
ook een andere opleiding, bijvoorbeeld, dat zijn dat de studenten uit Shaanxi, bijvoorbeeld 
toegepaste economische wetenschappen. Deze uitwisseling vindt plaats in het kader van onze 
samenwerking met de provincie Shaanxi en is waardevol, zowel voor de Universiteit Antwerpen, 
als voor onze provincie, voor de studenten van de Universiteit Antwerpen, die Chinees studeren, 
is een taalbad in China noodzakelijk om ervoor te zorgen dat hun Chinees het vereiste niveau 
kan behalen om een volwaardig vertaler/tolk Chinees te kunnen worden. Dankzij de beurs die 
de provincie hier ter beschikking stelt, kunnen goede studenten, die het financieel het meest 
nodig hebben, zich ook deze studie permitteren. Voor de studenten die wij in het kader van deze 
uitwisseling uit Shaanxi mogen verwelkomen, is deze studie in Antwerpen een waardevolle 
kennismaking met onze provincie, met Vlaanderen, met België en met Europa. Zij zijn na afloop 
van hun studie in Antwerpen de beste ambassadeurs van onze provincie in Shaanxi en geven 
daar vaak waardevolle bemiddeling bij bedrijfscontacten. 
 
En bijvoorbeeld onder andere in het kader van het EFRO-project rond Cleantech en ook andere 
uitwisselingsprojecten, ja, het was zelfs zo dat drie jaar geleden hier opnames waren voor een 
Chinese soapserie, waarbij een totale aflevering in Antwerpen speelde en Antwerpen daarbij 
volledig aan bod kwam. In China heeft dat 380 miljoen kijkers en de producente had in 2002 in 
het kader van die uitwisseling in Antwerpen gestudeerd. 
Dat voor wat betreft de studenten, dan met betrekking tot Cleantech. Het is, zoals altijd, dus het 
EFRO-project, projecten zijn altijd in tijd beperkt om aldus het EFRO-project was een eenmalig 
project voor twee jaar, dat is om iets uit te proberen, iets op te starten en ja, als het dan aanslaat, 
als het gelukt is, dan is het degene die ermee gestart is, de bedoeling is dat hij dan op eigen 
kracht dat verder zet. Dus daar hebben de vier provincies die eraan deelnemen, hebben dat 
geëvalueerd en hebben gezegd: het is eigenlijk goed toch om ermee door te gaan, zodanig dat 
ook de vijfde provincie, West-Vlaanderen, die er nog niet aan participeerde, er ook zal aan 
participeren om hiermee mee verder te gaan, omdat we daar inderdaad toch wel wat successen 
zien. Er is grote nood, dat weten wij, er is grote nood voor Cleantech activiteiten in China, dus 
bedrijven, er zitten een 33 bedrijven in het netwerk en dus om bij naam te noemen, bedrijven 
die op grond daarvan activiteiten, contracten hebben in China is: Altreonic , AMS, DEME 
Group, Dranco, EnergyVision, H Sonic, Jaga, Keppel Seghers, Real to Desk, Umicore, Vinken en 
Waterloo. En de reden waarom? Het is een algemene bedenking, enfin, hier nog zeggen met 
betrekking tot de terechte bekommernis Intellectual Property. Daar wordt zeer goed aandacht 
aan besteed, daar zijn iets meer vertrouwen gevende wetten, zegt men mij, op dat vlak gekomen, 
maar je moet er toch altijd wel heel voorzichtig mee zijn, is een extra reden om er zojuist voor te 
zorgen dat er tussen de overheden goede contacten zijn, zodanig dat je dat eventueel kan, als er 
dan toch problemen ontstaan, dat je daar direct kan op reageren. 
 
In het algemeen, waarom als provincies China, enerzijds, ik ben helemaal niet blind voor de 
evolutie, die zich in China voordoet. De contacten met Shaanxi zijn gestart op het ogenblik dat 
Janssen Pharmaceutica een plant begon in Xi’an en heeft toen gevraagd aan Gouverneur 
Kinsbergen om met de provincie Shaanxi contact te nemen, juist omdat eigenlijk alles wat daar 
gebeurt, overheidsgerelateerd is, overheidsgebonden en voor een stukje zekerheid op dat vlak te 
verkrijgen, maar dat was natuurlijk de periode van de eerste opening van de periode van Deng 
en wij zien vandaag de evolutie die plaatsvindt, maar het lijkt mij wel dat hoe daar al dan niet 
moet worden op gereageerd, dat het een zaak is van buitenlands beleid. En dan kunt u 
discussiëren of dat een zaak is van Vlaanderen, van België of van Europa, maar het lijkt in ieder 
geval niet een zaak van de provincies. Ik denk niet dat wij ieder ons eigen buitenlands beleid 
moeten gaan voeren. Het is wel zo, dat je in China vaststelt, dat als een provincie ergens, je 
moet, het internationale niveau wordt ingeschakeld, als men contacten wil hebben, als men 
handel wil voeren, als men relaties wil hebben, dat het dan wel in China interessant is om 
provincies daarvoor te gebruiken. 
Zoals dat je op een aantal plaatsen op een zinvolle manier aan buitenlandse handel kunt doen, 
dat er deuren gemakkelijk open gaan als je een prins of een prinses meeneemt, is het in China 
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interessant dat je de gouverneur meeneemt. Omdat gouverneurs of provincies, je provinciaal 
verantwoordelijken, ja, het land is een land van provincies en men kent dat, men wordt er 
meteen veel hoger ingeschat, ingeschat omdat ze provincie reëel zijn en dus ook Vlaanderen, Fit 
erkent nu, dat het in China interessant is om met de provincies te werken. En schakelt dus op 
verschillende projecten de provincies in, in het kader van de buitenlandse handel, die we 
daarvoor, maar nogmaals, om daar nu al dan niet mee voort te doen, dat lijkt mij een Vlaamse 
beslissing te zijn, de mate waarin enzovoort, Vlaams, Belgisch, Europees lijkt mij niet 
onmiddellijk een eigen bevoegdheid. Ik wil wel zeggen: ik ben altijd wel voorstander om te 
pogen, vaak met die gebieden waar het moeilijk mee gaat om goede menselijke contacten zoveel 
mogelijk proberen te onderhouden, zoveel mogelijk persoonlijke relaties te proberen, te 
onderbouwen, rechtstreeks met mensen te kunnen praten. Ik vind één van de grootste politieke 
leiders die we ooit gehad hebben, Michael Gorbatsjov, die, hadden wij hem niet gehad, dan zou 
vanuit Moskou, ‘56 in Hongarije troepen gestuurd, ‘68 in Praag troepen gestuurd, Warschau-
Gdansk ‘82, Staat van Beleg, de opstand neergedrukt. Gorbatsjov heeft in ‘90 of in ’89, toen de 
grenzen open gingen in Hongarije, toen de muur viel in Berlijn, heeft geen troepen gestuurd, 
heeft de troepen binnen gehouden. Hij is er een jaar later voor afgezet. Als je zijn biografie leest, 
dan zegt hij: mijn ogen zijn open gegaan toen ik als partijleider, lokaal partijleider in Stravropol 
de gelegenheid had, de gelegenheid kreeg, een privilege kreeg, om door het Westen te reizen. En 
in Italië, in Frankrijk, in België, in Nederland, in West-Duitsland te komen, dat was begin jaren 
‘70 en hij zegt: ik heb toen beseft, dat het eindelijk anders was, dan zoals het mij werd 
voorgesteld. En dat heeft mij tot die openheid gebracht. Wel, je kunt nooit weten, dat je als je 
wel eens Chinees spreekt, dat je daar toch een keer een toekomstige Gorbatsjov tegenkomt, dus 
ik vind het altijd nuttig om te pogen zoveel mogelijk persoonlijke contacten te houden. 
 
VOORZITTER.-Dank u wel. De heer Valkeniers heeft het woord. 
 
De heer VALKENIERS.- Dank u, mijnheer de gedeputeerde, voor ja, een beetje geschiedenisles. 
Langs de andere kant natuurlijk, allez ja, ik zie ze niet rondlopen hoor, in China, die 
Gorbatsjov’en. En Gorbatsjov heeft natuurlijk ook alleen maar één en ander kunnen realiseren, 
omdat er in het Westen een Ronald Reagan was, omdat hij een tegenspeler had, één. En twee, ik 
begrijp waarom dat wij initieel met die provincie vriendschapsbanden hebben afgesloten, Deng 
Xiaoping was toen aan de macht, die is vandaag ook verdwenen, die bestaat al lang niet meer en 
die zijn standbeeld is overal vandaan gehaald en nu is het standbeeld nog altijd Mao Zedong en 
naast Mao Zedong Xi Jinping in China en ons dan gaan verschuilen een beetje achter, achter 
buitenlands beleid is niet heel ernstig. Ik vind het spijtig. Onze provincie zou hier een signaal 
kunnen geven en als het belangrijk is dat de studenten van ons Chinees leren, en dat is 
natuurlijk belangrijk, dan is daar Taiwan. Op Taiwan zijn schitterende universiteiten, dat zou 
misschien ook nog een voorstel kunnen zijn. Dank u. 

 

 

Nr. 4/9 van de agenda 

 

Tussenkomst van de heer Louis Schoofs over de transitie naar familiale, 

klimaatneutrale landbouwbedrijven. 
 
 
VOORZITTER.-De heer Schoofs heeft het woord. 
 
De heer SCHOOFS.- Dank u. Grondeigenaars Provincie Antwerpen en de Vlaamse Waterweg 
vragen toestemming voor de opbouw van een nieuw landschapspark in de kleiputten van 
Terhagen en Boom. Tijdens het openbaar onderzoek, dat start op 25 november en eindigt 
24 december, de dag voor Kerstmis, kan het dossier dus door iedereen worden ingekeken en 
opmerkingen worden doorgegeven. Ik denk dat dat een belangrijke en goede fase is, die dan 
hopelijk de nieuwe fase inzet. En daarom ook een stuk mijn vraag: tot op heden is nog geen 
duidelijke budgettaire inschatting van de kost van de herbebossing of ingroening. Om het iets 
ruimer te pakken, een budgettaire vork berekenen van een duurzaam bos en dat is toch de 
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insteek, lijkt ons een oefening die de lokale omgeving een inzicht kan geven in het 
investeringsbudget en de haalbaarheid ervan. Aldus kan een antwoord worden gegeven op een 
latente ongerustheid, dat er geen voldoende financiële middelen zullen of zouden gereserveerd 
worden? Ik pik dat op in mijn omgeving. Dus de vraag is dan ook: wat is bij benadering de 
investeringskost van een robuust bos in de Kleiputten? 
En de huidige reserves, ik heb dat ook in de commissie gevraagd, ik vraag dat trouwens ieder 
jaar, zijn ingeschreven op het onroerend budget. Kan er gecommuniceerd worden dat dit budget 
daadwerkelijk is gereserveerd en voorbestemd? Ik verwijs naar mijn interpellatie van 18 mei 
2021 en uw antwoord van 18 mei 2021. De concrete raming gemaakt door Tractebel was, sorry, 
ja, door Tractebel was toen 6,1 miljoen EUR zonder kost van herbebossing of ingroening en met 
Kaaitunnel, Jaagpadtunnel, circa 17 miljoen zonder ingroening. 
 
Mijnheer Caluwé, ik wil even toch hier nog iets bij zeggen: ik vind persoonlijk dat u dit complex 
dossier, en zolang dat ik hier in de provincieraad zit, op een bijzonder open transparante manier 
hebt gebracht en ik denk dat dat tot nu toe heeft bijgedragen tot, ik zeg niet bij iedereen, maar 
dat er toch een behoorlijk grote draagvlak is in dit complex traject en ik kan u er alleen maar 
voor bedanken en ik hoop, ik weet niet wie het dossier gaat opvolgen, ik denk ook niet dat u dat 
als vrijwilliger gaat verder blijven doen, tot daaraan toe, trouwens die vergoeding van 
vrijwilliger, je zou rap aan uw maximum zitten, denk ik, maar bon, dat zijn mijn laatste vragen, 
die ik aan u kan stellen en betreffende de Kleiputten in Rumst en Boom. 
 
VOORZITTER.- Dank u wel. Gedeputeerde Caluwé heeft het woord. 
 
De heer CALUWE, gedeputeerde.- Collega Schoofs, misschien toch eerst voor alle duidelijkheid, 
omdat u de bedragen van 6,1 miljoen en 17 miljoen, dat zijn natuurlijk heel grote bedragen, 
maar ja daar zitten de bedragen in die hier door Lantis moeten gedragen worden. Dus het vullen 
van de Kleiputten, het overbrengen van de grond, de kosten die gemaakt moeten worden om de 
grond van Oosterweel over de Rupel, de aanlegkade en vervolgens het storten van de grond. Dat 
is allemaal Lantis, die, daar is een schatting van gemaakt, maar het is Lantis die dat zal moeten 
dragen. Wat dragen wij, samen met de Waterweg, verdeeld 72 – 28: de voorbereidende kosten, 
het studiewerk en inderdaad nadien de eindafwerking. De aanleg van het nieuwe bos dat is voor 
de grondeigenaren. En het is correct, dat er nog geen precieze inschatting is van de herbebossing 
en ingroening voor het project, juist omdat wij, ja, op dit moment zitten we in de fase van de 
vergunningsaanvraag, het openbaar onderzoek loopt tot 24 december en het valt niet uit te 
sluiten dat deze vergunningsprocedure voorwaarden of aanpassingen volgen inzake de precieze 
uitwerking van het landschapsherstel en de herontwikkeling. Eenmaal de vereiste 
vergunningen, omgevingsvergunning en BSP definitief zijn, kan een nuttige kostprijsinschatting 
geschieden en kunnen deze handelingen voorbereid worden met de vereiste 
gunningsprocedures. 
 
Daarbij moet ook opgemerkt worden dat het steeds de bedoeling is van de grondeigenaars, en 
dit werd ook zodanig medegedeeld, om inspraak te verlenen bij de precieze detailuitwerking van 
het landschaps- en natuurherstel, de inrichting van het gebied en de organisatie van het beheer. 
Dit uiteraard binnen de contouren van de vergunning en diens voorwaarden en met respect van 
de ecologische en andere doelstellingen die vastgesteld worden in meerdere studies. Dit 
participatietraject willen de grondeigenaars eveneens opstarten na het verkrijgen van de 
definitieve vergunningen, nu een voortijdig opgestart traject, het debat over de vergunningen en 
haar voorwaarden zelf zou kunnen doorkruisen. Eén en ander betekent niet dat dat pas laattijdig 
gehandeld wordt, het proces van sanering zal enkele jaren duren, het start met de aanleg van 
een kade, bouw van een tunnel onder de Kapelstraat en een werfweg tussen beiden. Dat zal circa 
één jaar in beslag nemen en kan ten vroegste na het verkrijgen van de uitvoerbare 
omgevingsvergunning worden gestart. Nadat deze constructies gerealiseerd zijn, kan het project 
binnen de Kleiputten zelf worden opgestart. Hierbij wordt in fasen gewerkt, binnen zo’n fase 
moet eerst de ontbossing, de sanering en de reliëfopbouw worden verwezenlijkt, voordat 
herbebossing en landschapsherstel mogelijk zijn. Conform de afspraken tussen grondeigenaars 
en Lantis, is de eindafwerking een verplichting en verantwoordelijkheid van de grondeigenaars. 
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Tussen de grondeigenaars, je hebt daarnet gezegd, is overeengekomen 72 procent provincie – 
28 procent Vlaamse Waterweg. 
 
Qua engagement van ons provinciebestuur staat er een bedrag van meer dan 
anderhalf miljoen EUR in de investeringskrediet beschikbaar. Na uw vorige vraag, begin 2020, 
hebben we daar 860.000 EUR aan toegevoegd, maar ondertussen hebben ook allerlei uitgaven 
plaatsgevonden. Het terrein van de vissers is aangekocht, er is een stabiliteitsstudie, serieuze 
dure stabiliteitsstudie gebeurd, ja, en het maakt dat wij opnieuw op die anderhalf miljoen zitten 
en dat wij wellicht uit veiligheidsoverwegingen, maar nogmaals, dat is huiswerk voor de 
collega’s, het opnieuw zullen moeten aanvullen, zij het dat ik toch wel denk, dat men echt gerust 
mag zijn, voor wat betreft de kostprijs van de herbebossing, dat we daar echt wel voldoende 
middelen voor vrij staan hebben en dat we, ik denk echt wel dat iedereen dat zo goed mogelijk 
wil doen, dat men daar gerust mag in zijn. Men zegt mij dat de kostprijs van herbebossing, dat je 
mag rekenen op 10.000 EUR per hectare, dus een EUR per vierkante meter. Dan gaat het over 
de plantsoenkost, de aanplantkosten op de hellingen, de eventuele uitrasteringen of 
wildbescherming. Maar, en dat kan er dan nog bijkomen, gerichte bodemverbeteringen, die 
zitten er niet in, dus dat kan er inderdaad, want ja, een EUR per vierkante meter, als ik snel 
reken en een heel gebied neem, dan kom ik dan op iets meer dan een half miljoen, maar bon, dat 
moet bekeken worden wat dan nog de kostprijs van bodemverbetering mogelijkerwijze met zich 
meebrengt. Maar dat je toch mag gerust zijn dat beschikbare investeringskrediet, dat dat 
inderdaad daar wel voor zou kunnen zorgen, dat dat afgedekt wordt. 
 
VOORZITTER.-Dank u wel, gedeputeerde Caluwé. De heer Schoofs heeft het woord 
 
De heer SCHOOFS.- Dus als ik het goed begrijp, mijnheer Caluwé is dit de laatste vraag die je 
krijgt als gedeputeerde, tenzij volgende provincieraad hier nog vragen, maar ik heb gezien, er is 
maar één klein agendapuntje, maar goed, dat kan ook belangrijk zijn. En er kan nog een 
interpellatie komen. Dat is juist. Maar bon, ik weet niet, de landbouw. Over het landbouwbeleid 
zijn vele meningen, en de laatste discussie is hierover zeker niet gevoerd en we leven niet in 
China, dus er zullen ook verschillende meningen zijn. Er ontwikkelen zich drie groepen van 
agrarische ondernemers. In grote lijnen, de investeerders die weinig affiniteit hebben met de 
sector en voluit voor de, wat ik noem, Agro-industrie gaan, de traditionele familiale landbouwer 
en de kleinschalige bio-ondernemer. Ruimtelijke ordening, het omgaan met de open ruimte, is 
één van de belangrijkste hefbomen naar een meer duurzaam economie en milieu-omgeving. En 
zoals eerder gezegd, 60 procent van de oppervlakte in de provincie Antwerpen is benut als 
natuur- en landbouwgrond. Belangrijk dus. De provincie zet in op de korte keten, het versterken 
van de detailhandel, innovaties in de bouw via Kamp C. Je verwacht dat transformatie naar 
duurzaamheid zich ook doorzet in het landbouwbeleid en dat wordt ingespeeld op de groei van, 
en dat is een aanname, dat weet ik, van lokale, kleinschalige ondernemers in bio-landbouw of 
traditionele familiale landbouwbedrijven om de omschakeling naar een duurzaam landbouw 
mee vorm te geven.* 
 
Helaas de bestemming van de provinciale kredieten, ik verwijs naar de meerjarenplannen, 
maken duidelijk dat voor meer dan 95 procent van de kredieten wordt ingezet op de traditionele 
niche landbouw. Tot 2025 wordt in de provincie Antwerpen tussen de 2,6 en de 2,8 miljoen 
ingezet op het ondersteunen van de klassieke landbouw. Meer dan 800.000 EUR wordt jaarlijks 
ingezet op het versterken van de melkveehouderij en ongeveer 1,5 miljoen gaat naar het 
ondersteunen van de pluimveehouderij. Deze instrumenten, vehikels hiervoor, zijn de APB 
Hooibeekhoeve en het EVAP Proefbedrijf Pluimveehouderij. 175.000 EUR gaat naar de 
glastuinbouw. Dat er degelijk onderzoek wordt geleverd is duidelijk, maar of dit de 
omschakeling naar een meer gedifferentieerde duurzame landbouw en onder andere bio-
landbouw ondersteunt, is de vraag. Er zijn duidelijke economische en maatschappelijke 
evoluties die een andere businessbenadering beogen dan de industriële Agro-bedrijven. Het 
gedifferentieerd benutten van de landbouwgronden voor lokale ontwikkeling van 
streekproducten, de intensievere tewerkstelling deze productie teeltmethode, de micro 
financieringsbehoefte voor investeringen in materialen en verwerven van gronden, de knowhow 
wordt verbeterd van de biologische teeltmethode. Kortom, een innovatieve evolutie tekent zich 
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uit, die tewerkstelling creëert, investeringen haalbaarder maakt omwille van de kleinschaligheid 
en een alsmaar groter draagvlak creëert bij de bevolking. Het is immers een realiteit dat er 
minder vlees wordt geconsumeerd en dat er een grotere verzuchting is voor lokale bio-
producten. 
 
Lokale kleinschalige landbouw is in opkomst, vooral in de veeteelt kent een markt zoals de 
biologische- en korte ketenlandbouw een sterke groei. In de periode ’18-2019 is de biologische 
pluimveestapel in één jaar tijd met 13,2 procent gegroeid en in totaal is de bio-sector in 
Vlaanderen goed voor zo een 7 procent. 
 
De beleidskeuze, ik rond af, bestendigen echter de nichewerking en zette verder vooral in op 
betere productiemethoden en betere klimaatneutrale ontwikkelingen. Familiale duurzame 
klimaatneutrale landbouwbedrijven hebben nood aan coherente economische kleinschalige 
modellen, die een investering in de toekomst behapbaar maken. De Hooibeekhoeve, Proefbedrijf 
De Pluimveehouderij hebben hier, mijns inziens, gezamenlijk op in te zetten, eerder dan in hun 
eigen niche te investeren. In het klimaatbeleidsplan wordt verwezen naar het onderzoeken van 
verdienmodellen voor carbon farming. De Hooibeekhoeve zal rond de verdienmodellen, die 
achter koolstofslag kunnen zitten, onderzoek doen. Ik herhaal een stukje, er is echter nood aan 
een breder verdienmodel voor de lokale familiale ondernemer, die een antwoord biedt hoe het 
lokale landbouwbedrijf een duurzame circulaire toekomst kan verwerven. Nichewerking lijkt 
niet alleen het gewenste antwoord en mijn vraag is: wil de deputatie in de toekomst ook inzetten 
om een ruimere benadering van landbouw eerder dan die nichewerking verder te zetten. 
 
VOORZITTER.- Dank u wel, mijnheer Schoofs. Gedeputeerde Caluwé heeft het woord. 

 

De heer CALUWE, gedeputeerde.- Voorzitter, ondervoorzitter, collega’s, collega Schoofs, het 
begint met een schetsing te maken van drie groepen landbouw, die zich aftekenen, maar ik 
begrijp dan niet, dat u zegt dat we met de 95 procent ons zouden richten op de industriële 
landbouw, want dat is absoluut mijn ervaring niet. Mijn ervaring is dat op dit moment, gelukkig 
maar, in onze provincie, de overgrote meerderheid van de landbouwbedrijven, en ik heb er de 
voorbije negen jaar toch wel wat mogen ontmoeten, de overgrote meerderheid zijn familiale 
landbouwbedrijven. Ook diegenen die voluit in wat men noemt de intensieve veeteelt zitten. De 
overgrote meerderheid van de melkveehouderij, de pluimveehouderij, de varkensbedrijven zijn 
familiale landbouwbedrijven, waar het kapitaal, de eigendom in handen is van een gezin en 
waar, bij wijze van spreken, de fundamentele beslissingen, aan de keukentafel genomen worden. 
En inderdaad, de sector zit in transitie, er zijn andere modellen, maar wij gaan, wij zeggen: wij 
gaan niet kiezen daarin, maar we helpen wel in de keuze van hoe een bedrijf verder kan 
evolueren. 
 
Zo hebben wij een landbouwkompas ontwikkeld op basis van proefprojecten in zes gemeenten 
met betrekking tot: welke sites zijn voor wat soort van landbouw, naar de toekomst toe, 
interessant? Zit je ver van natuur en ver van woongebied, bon, dan kan je, dan heb je kans om 
aan intensieve landbouw, intensieve veeteelt te blijven doen. Blijkt dat het landbouwkompas, 
bon, ik perifeer het nu echt heel sterk, dat je dichtbij woongebied zit, maar dan heb je misschien 
kans op een korte keten, omdat een groot aantal consumenten in uw omgeving zitten. Zit je 
dicht bij natuur, dan schakel je best over naar natuurvriendelijke teelten in evenwicht met … en 
zo weet ik dat een bedrijf zich, in de buurt van de Kalmthoutse Heide, zich heeft opgesplitst en 
de kruidenteelt, de biologische kruidenteelt in de buurt van de Kalmthoutse Heide is gaan 
ontwikkelen en de niet biologische teelt daar op gronden daar ver vanaf is gaan ontwikkelen. 
Nu, op basis van dat landbouwkompas, is eigenlijk de basis voor datgene wat nu verder 
ontwikkeld wordt door het ILVO ook, dat zowat de Vlaamse bovenbouw is van de proefcentra in 
de verschillende provincies en waar nu een verdienwijzer is ontwikkeld van, ja, als je als 
landbouwbedrijf nadenkt over uw verdere toekomst, is hier eigenlijk een hulp van hoe dat je u 
best verder kunt ontwikkelen, waar dat je best in welke richting dat je best kwalitatief verder 
kunt groeien. Maar ik moet er wel de nadruk op leggen van: willen wij dat naar de toekomst toe 
blijvend op een goede manier ontwikkelen, heb je wel regelgeving stabiliteit nodig. Want anders 
is het uiterst moeilijk om op een goede manier mensen raad te geven, ja, als je niet weet van wat 
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waar gaat mogen, wat in de toekomst waar al dan niet kan, je hebt een kader nodig en op dit 
moment ontbreekt dat toch wel op een aantal punten. 
 
En uiteraard zit daar ook bio-teelt bij en ik mag toch wel zeggen dat wij toch wel vanuit ons 
beleid ook wel meewerken aan de ontwikkeling van biologische teelt met het proefstation voor 
de groenteteelt en met het proefbedrijf voor pluimveehouderij maken wij deel uit van het 
coördinatiecentrum voor de biologische teelt. Wij subsidieerden een netwerkdag, die spijtig 
genoeg moet uitgesteld worden omwille van corona naar 2022. Als Hooibeekhoeve hadden wij 
daar ook graag van deel uitgemaakt, maar ja, natuurlijk, het probleem is wel je bent of een bio 
voor melkvee of een biologisch bedrijf of geen biologisch bedrijf. Terwijl ik toch denk, dat men 
ook daar in dat netwerk, de Hooibeekhoeve zou kunnen accepteren, omdat, denk ik toch, uit de 
wisselwerking toch wel een aantal dingen kunnen worden geleerd. Het proefstation voor 
groenteteelt in Katelijne-Waver zet volop in om biologische teelt te ondersteunen. Wij hebben, 
begin 2019, hebben wij die investering voor 800.000 EUR ondersteund, met als voorwaarde dat 
er ontwikkeling kwam voor biologische teelt. 

 

Ook in het jaarplan 2022 van het proefbedrijf Pluimveehouderij zitten toch heel wat zaken, heel 
wat acties waar dat ook de biologische sector mee is in opgenomen. Het verzorgen van lessen 
rond biologische pluimveehouderij in landbouwopleidingen, biologische pluimveehouders 
betrekken in het project werken rond MiteControl, MitePrevent, Legmoni, Hele Snavels, 
communicatie over de biologische pluimveesector, een projectvoorstel MiteControl Skills en ga 
zo maar door. En de rol van onze proefcentra is eigenlijk in de eerste plaats juist ervoor zorgen 
dat de familiale landbouw stevig kan blijven staan en het is inderdaad gestart als proefcentra om 
innovaties, die er waren, te onderzoeken, zodat men als landbouwbedrijf, familiaal 
landbouwbedrijf, ja, niet afhankelijk wordt van de handelsvertegenwoordigers die allerlei 
innovaties, nieuwigheden komen voorstellen, maar dat je op een onafhankelijke manier dat kan 
uittesten, kan zien wat werkt, wat niet werkt en dat op die manier een familiaal landbouwbedrijf 
een objectief oordeel krijgt. Daar zijn dan de maatschappelijke wensen bijgekomen, 
dierenwelzijn, vermindering van emissies, biologische bestrijding, waarin in een bedrijfscontext 
wordt uitgetest wat aan mogelijkheden op dat vlak kan en niet kan en vandaag zorgen de 
proefbedrijven in grote mate in het bijstaan rond de transitie, rond bodem, water, energie, teelt 
en voedingskeuze. 
 
VOORZITTER.- Gelieve stilaan af te ronden, alstublieft? 

 

De heer CALUWE, gedeputeerde.- En ik zal gaan afronden met te zeggen: wij maken geen keuze, 
we begeleiden in de keuzes waar dat men voorstaat en persoonlijk denk ik dat we er alle belang 
bij hebben om een breed gamma te houden. Zo kan de ene vorm ook van de andere leren, in de 
bio kunnen nieuwe ontwikkelingen ontstaan die elders kunnen gebruikt worden, in de 
intensieve kunnen nieuwe ontwikkelingen ontstaan die toch op andere plekken kunnen geleerd 
worden. Het gezond boerenverstand zegt: leg niet al uw eieren in één mand, het gaat tenslotte 
om voedselproductie. Het is strategisch van belang dat wij over voldoende eigen 
voedselproductie blijven beschikken. Daarom: experimenteer niet teveel of schakel niet één 
vorm uit, maar probeer een breed gamma in stand te houden, verschillende modellen mogelijk 
te houden en ik ga afronden met China. In de Sovjet-Unie en China heeft men dat ooit eens 
geprobeerd om te werken met maar één model, van bovenuit opgelegd, niet van onder uit 
gegroeid, maar van bovenuit opgelegd, dat als gevolg zowel in de Sovjet-Unie als in China grote 
hongersnood. Wees dus voorzichtig wat dat je doet met uw voedselproductie. Dit waren mijn 
laatste woorden. 
 
VOORZITTER.- Dank u wel, gedeputeerde Caluwé. De heer Schoofs heeft het woord. 
 
De heer SCHOOFS.- Dat weet ik niet, maar ik ga kort zijn. Ik heb dat landbouwkompas, ik heb 
dat ook doorgelopen en ik vind het een zeer verfrissend en goede methodiek, ik zal het eventjes 
zo zeggen. En het is dat, maar dan zeggen wij hetzelfde, het is dat, dat ik wat miste, als ik kijk 
naar het beleid in een Hooibeekhoeve, dan denk ik: ik zie dat landbouwkompas daar niet 
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passeren en ik kom uit een gemeente, waar als ik begon als gemeenteraadslid, lang geleden, 
meer dan 200 serres waren. Waar dat er vandaag denk ik nog 20 zijn? Ik ken heel wat verhalen 
van die mensen van en dat zijn handelsvertegenwoordigers die langskomen en dat is over 
investeringen en dan gaat men failliet, dan wordt men overgenomen via een curator voor 1 EUR 
en dat is dan de lachende derde. En dan denk ik: het is die bezorgdheid, die ik gewoon een plek 
wou geven, maar ik voel dat hij dan deels toch gedeeld wordt, dat is: leg inderdaad niet alle 
eieren in dezelfde mand. 
 
VOORZITTER.- Dan denk ik dat we aan het einde gekomen zijn van deze tussenkomst.  

 

 

Nr. 4/2 van de agenda 

 

APB Hooibeekhoeve. Meerjarenplan 2020-2025 en Kredieten 2022. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

De beheersovereenkomst bepaalt onder meer dat de deputatie jaarlijks aan de 

provincieraad het meerjarenplan van het APB ter goedkeuring voorlegt. Tevens 

wordt de jaarlijks vaststelling van de kredieten voor het komende werkingsjaar 

voorgelegd aan de provincieraad. 

 

2. Juridische context 

 

Titel IV en het artikelen 236 van het Provinciedecreet. 

De beheersovereenkomst. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

 
SDG 16. Vrede, justitie en sterke publieke diensten 

SDG-subdoelstelling 16.6 : Doeltreffende, verantwoordelijke en transparantie 

instellingen ontwikkelen op alle niveau’s. 

 

Door uw raad werd in vergadering van 26 september 2013 oprichting van het 

autonoom provinciebedrijf goedgekeurd. Dit provinciebedrijf werd met ingang van 

1 januari 2014 operationeel. 

 

Het autonoom provinciebedrijf heeft als kernopdracht: “De provincie streeft naar 

slimme economische en innovatieve specialisaties en speelt hiermee in op zowel het 

Europese als het Vlaamse beleid. We moedigen innovatie en ondernemerschap aan 

door kennisontwikkeling en innovatie te ondersteunen via de eigen provinciale 
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instellingen, samenwerkingen met kennisinstellingen en door het uitwerken van de 

bestuurlijke randvoorwaarden. We vertrekken hierbij steeds vanuit een 

maatschappelijke of economische uitdaging en streven via samenwerking een 

doelmatige oplossing na. 

 

De acties omvatten het praktijkgericht onderzoek op melkvee en voedergewassen 

met het oog op de verduurzaming van de sector op economisch, ecologisch en 

sociaal vlak. Daarnaast wordt ingezet op gebiedsgerichte werking, vb 

adviesverlening bodem en bemesting met het oog op het behalen van de 

doelstellingen van de nitraatrichtlijn water. 

 

Een breed maatschappelijk draagvlak is een essentiële voedingsbodem om verdere 

economische ontwikkeling in balans met het maatschappelijk welzijn te realiseren. 

De provincie is het intermediair bestuur bij uitstek om het imago van de 

economische spelers te ondersteunen. De provincie informeert en sensibiliseert 

burgers, lokale besturen en onderwijsinstellingen over de maatschappelijke 

relevantie van het socio-economisch weefsel. Door middel van een educatief 

programma, gericht op scholieren, burgers en andere geïnteresseerden werkt de 

Hooibeekhoeve mee om een objectief en realistisch beeld weer te geven van de 

melkveehouderij in al haar facetten. Gegidste rondleidingen op de site zelf maken 

steeds onderdeel uit van dit programma. 

 

Door het opmaken van erfbeplantings- en landschapsbedrijfsplannen voor 

professionele land- en tuinbouwers in onze provincie zorgt de Hooibeekhoeve 

ervoor dat de beeldkwaliteit op het platteland verhoogt met aandacht voor 

kennisoverdracht naar en interactie met andere overheden.” 

 

De beheersovereenkomst bepaalt onder meer dat de deputatie jaarlijks aan de 

provincieraad het meerjarenplan van het APB ter goedkeuring voorlegt. Tevens 

wordt de jaarlijks vaststelling van de kredieten voor het komende werkingsjaar 

voorgelegd aan de provincieraad. 

In het meerjarenplan worden de financiële consequenties voor de genomen 

beleidskeuzes opgenomen. De financiële documenten zijn digitaal toegevoegd. 

 

In de kredieten 2022 is een budgettaire personeelsbehoefte van 22,8 VTE voorzien. 

Een organogram is digitaal toegevoegd. 

 

Tevens bevatten de kredieten 2022 tegenover de vorige opmaak de nodige 

middelen voor geplande investeringen. Vanwege cashflowproblematiek zijn er geen 

investeringen voorzien in de voorgaande jaren. Nu is er een realistische inschatting 

van de uit te voeren investeringen. 

 

De jaarlijkse dotatie, die door het provinciebestuur ten behoeve van het autonoom 

provinciebedrijf dient voorzien te worden om haar missie en activiteiten te 

ontwikkelen bedraagt in het meerjarenplan: 

- 2022: 818 050 EUR 
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- 2023: 834 340 EUR 

- 2024: 850 952 EUR 

- 2025: 867 900 EUR 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 10 november 2021. 

 

Het ontwerp van het meerjarenplan 2020-2025, kredieten 2022 van het autonoom 

provinciebedrijf werd door de raad van bestuur van het APB vastgesteld op 

25 november 2021. 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt het meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2022 van het 

autonoom provinciebedrijf Hooibeekhoeve. 

 

Artikel 2: 

Goedgekeurd wordt dat het autonoom provinciebedrijf Hooibeekhoeve voor de 

realisatie van de doelstellingen in 2022 een dotatie van 818 050 EUR zal 

ontvangen. 

 

 

VOORZITTER.- Geen vragen? 
 
De stemming kan starten. 
 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
31 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
26 leden hebben ja gestemd; 
4 leden hebben neen gestemd; 
1 lid heeft zich onthouden. 
 
Goedgekeurd met 26 stemmen ja, bij 4 stemmen nee en bij 1 onthouding. 

 

 

Nr. 4/3 van de agenda 

 

EVAP Proefbedrijf Pluimveehouderij vzw. Meerjarenplan 2020 - 2025 en 

Kredieten 2022. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

De samenwerkingsovereenkomst bepaalt onder meer dat de deputatie jaarlijks aan 

de provincieraad het meerjarenplan van het EVAP ter goedkeuring voorlegt. Tevens 
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wordt de jaarlijks vaststelling van de kredieten voor het komende werkingsjaar 

voorgelegd aan de provincieraad. 

 

2. Juridische context 

 

De artikelen 238 tot 240 van het provinciedecreet. 

De samenwerkingsovereenkomst. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

 
SDG 16. Vrede, justitie en sterke publieke diensten 

SDG-subdoelstelling 16.6: Doeltreffende, verantwoordelijke en transparantie 

instellingen ontwikkelen op alle niveau’s. 

 

Door uw raad werd in vergadering van 27 oktober 2011 de oprichting van het 

extern verzelfstandigd agentschap Proefbedrijf Pluimveehouderij vzw goedgekeurd. 

Dit agentschap werd met ingang van 1 januari 2012 operationeel. 

 

Het extern verzelfstandigd agentschap heeft als kernopdracht: 

 

“De vereniging heeft tot doel de beleidsuitvoerende taken van het provinciaal 

landbouwbeleid en in het bijzonder van de sector van de pluimveehouderij op te 

nemen. Deze beleidsuitvoerende taken hebben tot doel de economische welvaart en 

de tewerkstelling bij de Vlaamse vleeskuikenhouders en de Vlaamse 

leghennenhouders te bevorderen door: 

 

- het opzetten van objectief en praktijkgericht onderzoek in samenwerking met 

Vlaamse, Federale, Europese en internationale partners met betrekking tot 

relevante productietechnische bedrijfsaspecten; 

 

- het opzetten van objectief en praktijkgericht onderzoek in samenwerking met 

Vlaamse, Federale, Europese en internationale partners met betrekking op 

klimaat en ecologie en de impact op de pluimveesector en de burger; 

 

- het opzetten van objectief en praktijkgericht onderzoek in samenwerking met 

Vlaamse, Federale, Europese en internationale partners rondom hergebruik 

van grondstoffen en het bevorderen van een circulaire economie; 

 

- een efficiënte en zinvolle communicatie en een intensieve dialoog met de 

volledige Vlaamse pluimveesector en 3de aanbelangende partijen. 
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De vereniging kan vanuit deze beleidsuitvoerende taken betrokken worden bij de 

beleidsvoorbereiding.” 

 

De samenwerkingsovereenkomst bepaalt onder meer dat de deputatie jaarlijks aan 

de provincieraad het meerjarenplan van het EVAP ter goedkeuring voorlegt. Tevens 

wordt de jaarlijks vaststelling van de kredieten voor het komende werkingsjaar 

voorgelegd aan de provincieraad. 

 

In het meerjarenplan worden de financiële consequenties voor de genomen 

beleidskeuzes opgenomen. De financiële documenten zijn digitaal toegevoegd. 

 

In de kredieten 2022 is een budgettaire personeelsbehoefte van 23,1 VTE voorzien. 

Een organogram kan worden teruggevonden op de webzone: 

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dese/dlp1/proefbedrijf-

pluimveehouderij-vzw/ons-team.html 

 

Tevens bevatten de kredieten 2022 de nodige middelen voor de opschaling van de 

projectwerking en enkele vernieuwingen binnen de stallen. 

 

De jaarlijkse dotatie, die het provinciebestuur aan het extern verzelfstandigd 

agentschap uitkeert om haar kernopdrachten te ontwikkelen, vindt uw raad terug in 

het budget van de provincie. Deze dotatie bedraagt in voorliggend meerjarenplan: 

 

- 2022: 1.495.834 EUR 

- 2023: 1.525.700 EUR 

- 2024: 1.556.164 EUR 

- 2025: 1.587.238 EUR 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 10 november 2021. 

 

Het ontwerp van het meerjarenplan 2020-2025, kredieten 2022 van het extern 

verzelfstandigd agentschap werd door de algemene vergadering van het EVAP 

vastgesteld op 26 november 2021. 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt het meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2022 van het 

extern verzelfstandigd agentschap Proefbedrijf Pluimveehouderij vzw. 

 

Artikel 2: 

Goedgekeurd wordt dat extern verzelfstandigd agentschap Proefbedrijf 

Pluimveehouderij vzw. (voor de realisatie van de doelstellingen in 2022 een dotatie 

van 1.495.834 EUR zal ontvangen. 
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VOORZITTER.- Geen vragen? 
 
De stemming kan starten. 
 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
34 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
29 leden hebben ja gestemd; 
4 leden hebben neen gestemd; 
1 lid heeft zich onthouden. 
 
Goedgekeurd met 29 stemmen ja, bij 4 stemmen nee en bij 1 onthouding. 

 

 

Nr. 4/1 van de agenda 

 

APB Havencentrum. Meerjarenplan 2020-2025 en Kredieten 2022. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

De beheersovereenkomst bepaalt onder meer dat de deputatie jaarlijks aan de 

provincieraad het meerjarenplan van het APB ter goedkeuring voorlegt. Tevens 

wordt de jaarlijks vaststelling van de kredieten voor het komende werkingsjaar 

voorgelegd aan de provincieraad. 

 

2. Juridische context 

 

Titel IV en het artikelen 236 van het Provinciedecreet. 

De beheersovereenkomst. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

 
SDG 16. Vrede, justitie en sterke publieke diensten 

SDG-subdoelstelling 16.6: Doeltreffende, verantwoordelijke en transparantie 

instellingen ontwikkelen op alle niveau’s. 

 

Door uw raad werd in vergadering van 28 november 2013 oprichting van het 

autonoom provinciebedrijf goedgekeurd. Dit provinciebedrijf werd met ingang van 

1 januari 2014 operationeel. 
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Het autonoom provinciebedrijf heeft als kernopdracht: “Sensibiliseren en 

enthousiasmeren op het terrein om het maatschappelijk draagvlak voor de haven 

(maritiem, industrie en logistiek) te versterken. Bijzondere aandacht gaat naar 

jongeren om hun interesse op te wekken en hen tewerkstellings-kansen te tonen.” 

 

De beheersovereenkomst bepaalt onder meer dat de deputatie jaarlijks aan de 

provincieraad het meerjarenplan van het APB ter goedkeuring voorlegt. Tevens 

wordt de jaarlijks vaststelling van de kredieten voor het komende werkingsjaar 

voorgelegd aan de provincieraad. 

In het meerjarenplan worden de financiële consequenties voor de genomen 

beleidskeuzes opgenomen. De financiële documenten zijn digitaal toegevoegd. 

 

In de kredieten 2022 is een budgettaire personeelsbehoefte van 9,65 VTE voorzien. 

Een organogram is digitaal toegevoegd. 

 

Tevens bevatten de kredieten 2022 tegenover de vorige opmaak de nodige 

middelen voor geplande investeringen. Er is een bijsturing van het investeringsplan 

2021-2025. Daarnaast zal het investeringsvolume op volle toeren zijn vanaf 2022. 

Tot slot is er een  hogere inzet op inzet van derden in het kader van het nieuwe 

havenbelevingscentrum. 

 

De jaarlijkse dotatie, die door het provinciebestuur ten behoeve van het autonoom 

provinciebedrijf dient voorzien te worden om haar missie en activiteiten te 

ontwikkelen bedraagt in het meerjarenplan: 

- 2022: 1 172 006 EUR 

- 2023: 1 155 130 EUR 

- 2024: 1 172 798 EUR 

- 2025: 1 190 820 EUR 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 10 november 2021. 

 

Het ontwerp van het meerjarenplan 2020-2025, kredieten 2022 van het autonoom 

provinciebedrijf werd door de raad van bestuur van het APB vastgesteld op 

16 november 2021. 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt het meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2022 van het 

autonoom provinciebedrijf Havencentrum. 

 

Artikel 2: 

Goedgekeurd wordt dat het autonoom provinciebedrijf Havencentrum voor de 

realisatie van de doelstellingen in 2022 een dotatie van 1 172 006 EUR zal 

ontvangen. 
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VOORZITTER.- Geen vragen? 
 
De stemming kan starten. 
 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
34 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
30 leden hebben ja gestemd; 
4 leden hebben zich onthouden. 
 
Goedgekeurd met 30 stemmen ja, bij 4 onthoudingen. 
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0. Provinciale overheid 

 

Nr. 0/1 van de agenda 

 

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2021 - maand december). 

Vaststelling kredieten 2022. Advies van het Rekenhof. Kennisname. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Volgens artikel 43 van het Provinciedecreet is het vaststellen van de 

beleidsrapporten een bevoegdheid van de provincieraad. 

 

2. Juridische context 

 

Artikel 66 van de Provinciewet stelt dat de deputatie het bijhorende advies van het 

Rekenhof aan de provincieraad ter kennisname dient voor te leggen. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

De Nederlandse Kamer van het Rekenhof formuleerde in zitting van 24 november 

2021 haar advies over het ontwerp van aanpassing meerjarenplan 2020-2025 

(boekjaar 2021 – maand december) en de vaststelling kredieten 2022 van de 

provincie Antwerpen en van de extern verzelfstandigde agentschappen. 

 

De deputatie nam kennis van dit advies van het Rekenhof in zitting van 

25 november 2021. 

 

 
SDG 16. Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten 

SDG-subdoelstelling 16.6. Doeltreffende, verantwoordelijke en transparante 

instellingen ontwikkelen op alle niveaus 

 

 
SDG 17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken 

SDG-subdoelstelling 17.2. Ontwikkelde landen dienen ten volle hun 

verbintenissen aangaande officiële ontwikkelingshulp te implementeren, waaronder 

ook de verbintenis van vele ontwikkelde landen om 0,7% van het bruto nationaal 
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inkomen te besteden aan officiële ontwikkelingshulp voor ontwikkelingslanden 

(ODA) 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 25 november 2021. 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

De provincieraad neemt kennis van het advies van het Rekenhof over het ontwerp 

van aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2021 – maand december) en 

de vaststelling kredieten 2022 van de provincie Antwerpen en van de extern 

verzelfstandigde agentschappen. 

 

Bijlagen:  het advies van het Rekenhof over het ontwerp van aanpassing 

meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2021 – maand december) en de 

vaststelling kredieten 2022 van de provincie Antwerpen en van de 

extern verzelfstandigde agentschappen. 

 

 

VOORZITTER.- Dit is een kennisname. 
Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 
Kennis wordt genomen. 
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Nr. 4/4 van de agenda 

 

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2021 - maand december). 

Aanpassing van de dotaties van de autonome provinciebedrijven en de 

extern verzelfstandigde agentschappen privaat met vzw-structuur. 

Vaststelling van de kredieten 2022. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Volgens artikel 43 van het Provinciedecreet is het vaststellen van de 

beleidsrapporten een bevoegdheid van de provincieraad. 

 

2. Juridische context 

 

Artikelen 149 en 236 van het provinciedecreet bepalen de aanpassingen van het 

meerjarenplan. 

 

Artikelen 14, 15 en 16 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende 

BBC2020 bepalen de aanpassingen van het meerjarenplan. 

 

Artikelen 1, 3 en 4 van het ministerieel besluit betreffende BBC2020 bepalen de 

voorschriften en toelichting inzake beleidsrapporten en de documentatie bij het 

meerjarenplan. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

Naar aanleiding van de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2021 – 

maand december) werd door de deputatie in zitting van 28 oktober 2021 beslist tot 

het wijzigen van dotaties van de autonome provinciebedrijven (APB’s) en de extern 

verzelfstandigde agentschappen privaat met vzw-structuur (EVAP’s). 

 

Bij elke APB of EVAP blijft het evenwicht van het meerjarenplan 2020-2025 

(boekjaar 2021) bewaard na de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 

2021 – maand december). De autonome provinciebedrijven (APB’s) leggen de 

gedetailleerde informatie over hun dotatiewijzigingen in een apart verslag in 

dezelfde provincieraad voor. 

 

De wijzigingen in de dotaties van de respectievelijk autonome provinciebedrijven en 

extern verzelfstandigde agentschappen privaat met vzw-structuur dienen 

voorgelegd te worden aan de provincieraad. 
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SDG 16. Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten 

SDG-subdoelstelling 16.6. Doeltreffende, verantwoordelijke en transparante 

instellingen ontwikkelen op alle niveaus 

 

 
SDG 17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken 

SDG-subdoelstelling 17.2. Ontwikkelde landen dienen ten volle hun 

verbintenissen aangaande officiële ontwikkelingshulp te implementeren, waaronder 

ook de verbintenis van vele ontwikkelde landen om 0,7% van het bruto nationaal 

inkomen te besteden aan officiële ontwikkelingshulp voor ontwikkelingslanden 

(ODA) 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in de zitting van 10 november 2021. 

 

5. Financiële aspecten 

 

De deputatie stelt voor aan de provincieraad om de voorgebrachte 

vermeerderingen en verminderingen goed te keuren. 

 

Het gaat om volgende dotatiewijzigingen van de hieronder opgesomde 

APB’s/EVAP’s: 

 

APB De Warande (WAR) 

2021 2022 2023 2024 2025 

- - - - - 

 

APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen (POA) 

2021 2022 2023 2024 2025 

- - - - - 

 

APB Provinciaal Vormingscentrum Malle (PVM) 

2021 2022 2023 2024 2025 

- - - - - 

 

APB Campus Vesta (CVST) 

2021 2022 2023 2024 2025 

- - - - - 
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APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer (PRZ) 

2021 2022 2023 2024 2025 

- - - - - 

- 

APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre (PRDS) 

2021 2022 2023 2024 2025 

- - - - - 

 

EVAP Arboretum Kalmthout (AK) 

2021 2022 2023 2024 2025 

- - - - - 

 

EVAP Provinciaal Sport- en Recreatiedomein De Nekker (PSRN) 

2021 2022 2023 2024 2025 

- - - - - 

 

APB Toerisme Provincie Antwerpen (TPA) 

2021 2022 2023 2024 2025 

- - - - - 

 

EVAP Provinciaal Recreatiedomein De Lilse Bergen (PRLB) 

2021 2022 2023 2024 2025 

- - - - - 

 

EVAP Stichting Kempens Landschap (SKL) 

2021 2022 2023 2024 2025 

- - - - - 

 

APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH) 

2021 2022 2023 2024 2025 

- - - - - 

 

APB Provinciaal Secretariaat voor Europese Structuurfondsen (PSES) 

2021 2022 2023 2024 2025 

- - - - - 

 

APB Kamp C (KMPC) 

2021 2022 2023 2024 2025 

- - - - - 

 

APB Hooibeekhoeve (HH) 

2021 2022 2023 2024 2025 

- - - - - 
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EVAP Proefbedrijf Pluimveehouderij (PV) 

2021 2022 2023 2024 2025 

- - - - - 

 

APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas (PDA) 

2021 2022 2023 2024 2025 

- - - - - 

 

APB Havencentrum (HC) 

2021 2022 2023 2024 2025 

- + 104.200,00 + 70.000,00 + 70.000,00 + 70.000,00 

 

APB Gouverneur Kinsbergen Centrum (GKC) 

2021 2022 2023 2024 2025 

- - - - - 

 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

De provincieraad keurt de wijzigingen van de dotaties van de autonome 

provinciebedrijven en de extern verzelfstandigde agentschappen privaat met vzw-

structuur bij de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2021 - maand 

december) goed. 

 

 

VOORZITTER.- Geen vragen? 
 
De stemming kan starten. 
 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
34 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
20 leden hebben ja gestemd; 
2 leden hebben neen gestemd; 
12 leden hebben zich onthouden. 
 
Goedgekeurd met 20 stemmen ja, bij 2 stemmen nee en bij 12 onthoudingen. 

 

 

Nr. 4/5 van de agenda 

 

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2021 - maand december). 

Beleidsrapporten en motivering van de wijzigingen bij de aanpassing 

meerjarenplan. Vaststelling van de kredieten 2022. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 
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Volgens artikel 43 van het Provinciedecreet is het vaststellen van de 

beleidsrapporten een bevoegdheid van de provincieraad. 

 

2. Juridische context 

 

Artikel 149 van het provinciedecreet bepaalt de aanpassingen van het 

meerjarenplan en de vaststelling van de kredieten. 

 

Artikel 43, punt 28° van het provinciedecreet bepaalt de bevoegdheid van de 

provincieraad tot het toekennen van nominatieve subsidies. 

 

Artikelen 14, 15 en 16 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende 

BBC2020 bepalen de aanpassingen van het meerjarenplan en het financieel 

evenwicht. 

 

Artikelen 1, 3 en 4 van het ministerieel besluit betreffende BBC2020 bepalen de 

voorschriften en toelichting inzake beleidsrapporten en de documentatie bij het 

meerjarenplan. 

 

Artikelen 11 en 12 van het ministerieel besluit betreffende BBC2020 bepalen de 

gecorrigeerde autofinancieringsmarge en de digitale rapportering van gegevens. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

Naar aanleiding van de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2021 – 

maand december) worden de vermeerderingen en verminderingen van kredieten 

gebundeld van het type ‘Aanpassing meerjarenplan (AMJP)’. 

 

Tegelijk stelt de provincieraad de kredieten 2022 vast. 

 

Volgende rapporten worden bijgevoegd:  

 

01 Strategische nota 

02 Financiële nota: 

M1 Financieel Doelstellingenplan 

M2 Staat van het financieel evenwicht (geconsolideerd) 

M3 Overzicht van de kredieten 

03 Toelichting: 

T1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard 

T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard 

T3 Investeringsproject 

T4 Evolutie van de financiële schulden 

Overzicht van de financiële risico’s 

Grondslagen en assumpties bij de opmaak 

Plaats van de documentatie op internet 
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Motivering van de wijzigingen 

 

De aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2021 – maand december) leidt 

tot volgend financieel evenwicht: 

 

BESCHIKBAAR BUDGETTAIR RESULTAAT 

Jaar Vorig krediet Aanpassing Huidig krediet 

2021 56.963.376,41 0,00 56.963.376,41 

2022 22.276.002,36 - 439.000,00 21.837.002,36 

2023 4.731.708,26 - 580.000,00 4.151.708,26 

2024 11.783.513,93 - 630.000,00 11.153.513,93 

2025 10.443.856,47 - 700.000,00 9.743.856,47 

 

AUTOFINANCIERINGSMARGE 

Jaar Vorig krediet Aanpassing Huidig krediet 

2021 - 8.394.351,27 0,00 - 8.394.351,27 

2022 1.226.647,14 - 473.200,00 753.447,14 

2023 652.092,40 - 141.000,00 511.092,40 

2024 841.470,17 - 50.000,00 791.470,17 

2025 928.400,46 - 70.000,00 858.400,46 

 

Het evenwicht in het meerjarenplan blijft bewaard in alle jaren. De 

autofinancieringsmarge blijft positief in 2025.  

 

 
SDG 16. Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten 

SDG-subdoelstelling 16.6. Doeltreffende, verantwoordelijke en transparante 

instellingen ontwikkelen op alle niveaus 

 

 
SDG 17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken 

SDG-subdoelstelling 17.2. Ontwikkelde landen dienen ten volle hun 

verbintenissen aangaande officiële ontwikkelingshulp te implementeren, waaronder 

ook de verbintenis van vele ontwikkelde landen om 0,7% van het bruto nationaal 

inkomen te besteden aan officiële ontwikkelingshulp voor ontwikkelingslanden 

(ODA) 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in de zitting van 10 november 2021. 
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5. Financiële aspecten 

 

De deputatie stelt voor aan de provincieraad om de voorgebrachte 

vermeerderingen en verminderingen vast te stellen. 

 

Tegelijk stelt de provincieraad de kredieten 2022 vast. 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

De provincieraad stelt de aanpassing aan het meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 

2021 – maand december) en de kredieten 2022 vast. De dotaties en nominatieve 

subsidies voor 2022 uit de lijst van de toegestane werkings- en 

investeringssubsidies worden goedgekeurd. 

 

Bijlagen: Beleidsrapporten en motivering van de wijzigingen, aanpassing 

meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2021 – maand december) – 

vaststelling kredieten 2022 

 

 

VOORZITTER.- Geen vragen? 
 
De stemming kan starten. 
 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
34 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
20 leden hebben ja gestemd; 
7 leden hebben neen gestemd; 
7 leden hebben zich onthouden. 
 
Goedgekeurd met 20 stemmen ja, bij 7 stemmen nee en bij 7 onthoudingen. 

 

 

VOORZITTER.- En dan zijn wij bijna aan het einde gekomen van deze zitting, maar degene die 
eerst heeft gesproken, mag ook laatst spreken. Gedeputeerde Lemmens heeft het woord. 

 

De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Mijnheer de voorzitter, hoeveel tijd heb ik? Nee, ik zal het 
kort maken, collega’s. Voorzitter, gedeputeerden, mevrouw de ondervoorzitter, mijnheer de 
griffier, aanwezige ambtenaren, ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb inderdaad eerst kunnen 
spreken. Ik heb de toelichting mogen geven van dit meerjarenplan en ik moet zeggen dat we 
toch wel heel wat vragen hebben gehad, dat er heel wat tussenkomsten zijn geweest en het is 
heel hoogstaand gestart met Socrates, Cato, op zeker moment heb ik nog eens de godin van de 
pijn horen vernoemen, van de kou dan, mevrouw Lauwers, ik denk dat dat Artemis is, Wodan is 
tussengekomen, zelfs Flickr, de god van de Engelstalige foto’s, hebben wij mogen aanhoren en af 
en toe hebben we dus ook inderdaad heel hoffelijke debatten gehad, we hebben ook veel over 
hoffelijkheid gesproken, mijnheer Vandendriessche, ook af en toe over hovelijkheid, maar dat is 
daar een ander principe blijkbaar. Ik moet zeggen, wij zijn dan geëindigd met een aantal Chinese 
wijsheden, zoals met ‘Alle Chinese en niet met den deze’, maar goed, dat hoort er allemaal bij.  
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Alle gekheid op een stokje, ik denk dat wij jullie, als deputatie, de ganse raad mogen bedanken 
voor de vele tussenkomsten over tal van domeinen. Het is inderdaad de rol van de oppositie om 
ons scherp te houden en ik denk dat dat ook goed is in een democratie en dat het hier ook in de 
provincieraad mag. Ik heb nu ook begrepen van collega Caluwé dat wij in het verkeerde land zijn 
geboren, want natuurlijk in China zouden wij toch wel veel meer aanzien hebben, collega. Maar 
in elk geval: wij hebben getracht, vanuit de deputatie, uit appreciatie voor het werk van zowel de 
meerderheidsleden als de oppositie, om zo goed mogelijk op jullie vragen te antwoorden en ik 
denk dat het goed is dat we dat telkenjare doen. 
 
Samen met ons personeel, samen dankzij de SDG’s willen wij onze schouders zetten, en dat is 
duidelijk de draad, rode draad geweest van ons meerjarenplan, willen wij onze schouders zetten 
onder een klimaatneutraal verhaal. Wij willen en ik wil het nog eens herhalen, via onze zeven 
paden en 200 acties ervoor zorgen dat wij naar een klimaatverhaal kunnen gaan en wat het 
klimaatverhaal ook verknoopt in onze meerjarenplanning en dat is toch wel een belangrijk punt 
dat wij hebben willen maken. Ik hoop dat jullie dat ook hebben begrepen, maar u zal ons daar de 
komende maanden kunnen over aanspreken. U zal ons kunnen opvolgen en dat is ook de taak 
hier en u zal en dat is een belofte die wij doen binnen het vast bureau, collega Vandendriessche, 
inderdaad, mee kunnen bekijken hoe dat wij hier nog meer tot debat kunnen komen. Daar 
zullen wij zeker werk van maken. 
 
Ik dank iedereen die is tussengekomen. Ik dank ook natuurlijk de mensen van de administratie, 
de griffier en ook de financieel beheerder en ook de mensen die er vandaag aanwezig waren van 
de administratie. Ik mag natuurlijk ook, mijnheer Vandendriessche, de bodes niet vergeten, die 
danken wij ook ten zeerste, die hier vandaag aanwezig zijn. Die mogen ook een applaus hebben 
om hier inderdaad …. Uiteraard ook de mensen van ICT, die ons toch weer geholpen hebben om 
dit hybride verhaal hier tot een goed einde te brengen. Ook de voorzitter en zijn ondervoorzitter 
mogen wij natuurlijk niet vergeten. Ja, dat is op zijn Chinees inderdaad, mijnheer de voorzitter, 
maar in elk geval bedankt om dit toch allemaal in goede banen te leiden. Wij zullen erop toezien, 
we hebben nu weer een paar maanden om, collega De Haes, om toch te proberen om toch wat 
korter te zijn af en toe, maar u heeft uw best gedaan in alle geval. Wij allemaal. In elk geval dank 
u wel. 
 
Ik denk aan een uitspraak, die zegt: een leven dat niet kritisch naar zichzelf kijkt, is het niet 
waard om geleefd te worden. Wel ik denk dat dat met ons als bestuurders hetzelfde is, als 
deputatie moet wij ook kritisch naar onszelf blijven kijken. Jullie helpen er ons bij en ik denk op 
die manier kunnen wij met de nodige middelen die u ons vandaag hebt toegestaan, de komende 
jaren weer verder aan het beleid, aan klimaatneutraal beleid voeren. Ik dank u van harte 
allemaal en wens u goede thuiskomst. 
Ik ben nog één ding vergeten, maar collega Caluwé, waarschijnlijk gaan ze u toch nog een aantal 
andere dingen vragen volgende week en ik denk dat wij volgende week van u waardig afscheid 
gaan nemen. Het was uw laatste begroting vandaag, maar in elk geval de bloemen, die zullen 
volgende week wel volgen. En de rest ook dan, dank u. 
 
 
VOORZITTER.- Dan zijn wij aan het einde gekomen en dan zien wij elkaar terug volgende week 
woensdag om tien uur, hier in deze raadszaal. Allemaal hartelijk dank en tot kijk. 

 

 

De vergadering wordt gesloten om 18.41 uur. 


