
  

 

 

VERGADERING VAN 
 

24 MAART 2022 
 

 
 
 
 

STENOGRAFISCHE NOTULEN 
VAN DE PROVINCIERAAD 
VAN ANTWERPEN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 





VERGADERING VAN 24 MAART 2022 

 3 

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 
__________ 

 
VERGADERING VAN 24 MAART 2022 

__________ 
 

 

De vergadering wordt geopend te 14.30 uur. 

 

De heer Provinciegriffier is 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 JACQUES Ilse 

Mevrouw LAUWERS Linda 

De heer LEMMENS Luk 

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 WECKHUYSEN Wendy 

 

Verontschuldigd: 

 

Mevrouw de Gouverneur, de heer Palinckx Koen en mevrouw Van Gorp Valery. 
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De raad is bijeen in openbare vergadering. 

 

 

OPENBARE VERGADERING 

 

 

 

 

GRIFFIE 

Departement Mens, Communicatie en 
Organisatie 

 

 

      

      

De leden van de provincieraad 

      

      

      

      

 

 

 

 

datum 8 maart 2022 

kenmerk Sharepoint>griffie>provincieraad>zittingen>2022 

contactpersoon Veerle Vervloesem | T 03 240 54 28 

   veerle.vervloesem@provincieantwerpen.be 

 onderwerp Provincieraad 

 

 

 

Mevrouw 

Mijnheer 

 

 

Bij toepassing van artikel 7 van het provinciedecreet heb ik beslist om de 

provincieraad bijeen te roepen op donderdag 24 maart 2022 om 14.30 uur. 

 

U wordt uitgenodigd deze vergadering bij te wonen. De vergadering heeft plaats in 

de provincieraadszaal, Kon. Elisabethlei 22 te 2018 Antwerpen. Als bijlage stuur ik 

u de agenda. 

 

 

Met vriendelijke groeten 

 

De voorzitter 

 

 

 

 

 

Kris Geysen 

 

Koningin Elisabethlei 22 

2018 Antwerpen 

T 03 240 50 11 
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PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 
VERGADERING VAN 24 MAART 2022 
Agenda 
 

OPENBARE VERGADERING 
 
0. Provinciale overheid 

 

 

1. Ruimte, Onderwijs en Mobiliteit 

 

1/1 Procoro. Jaarverslag 2021. Kennisname. 

 

1/2 Uitwerken Pilotcases: een diepteonderzoek van energielandschappen 

bestaande uit alternatieven met een participatietraject. Aanvullende 

dienst ‘Inhoudelijke ondersteuning’. Goedkeuring. 

 

1/3 Mondiaal Beleid. Samenwerking met het Belgisch Comité voor UNICEF. 

Evaluatie 2020 en tussentijdse resultaten 2021. Kennisname. 

 

1e bijkomende agenda 

1/4 Mondiaal Beleid. Gift noodhulp Oekraïne. Goedkeuring. 

 

 

 

2. Economie, streekbeleid en Europa 

 

2/1 Sociale Huisvestigingsmaatschappij. Wijziging provinciale 

vertegenwoordiging in SHM C.V. Zonnige Kempen. Goedkeuring. 

 

2/2 Erratum. Bijsturing timing subsidiereglement Realisaties Dorpspunten. 

Goedkeuring. 

 

2/3 Subsidiëring organisatie van het vierde internationale aardbeiencongres. 

Goedkeuring. 

 

 

 

3. Leefmilieu, financiën en logistiek 

 

3/1 Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing van artikel 43, §2, 11° van 

het provinciedecreet. Ontwerp-aanleg overstromingszone Wullebeek 6.01 

Halfstraat Aartselaar. Verrekening 1. Goedkeuring. 

 

3/2 Agendapunt afgevoerd van de agenda:  

Provinciale overheidsopdrachten. Geel. Hooibeekhoeve. Bouwen van een 

proefveldwerking- en machineloods. Ontwerp. Goedkeuring. 

 

3/3 Provinciale overheidsopdrachten. Stabroek. Provinciaal instituut voor 
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technisch onderwijs. Bouwen van een machineloods met leslokalen (blok 

M). Bouwwerken. Ontwerp. Goedkeuring. 

 

3/4 Vastgoed. Kathedralen van Antwerpen en Mechelen. Verhoging 

nominatieve subsidie voor de brandverzekering 2022. Goedkeuring. 

 

3/5 Vastgoed. Laakdal. Verkoop woning Geelsebaan 29. Goedkeuring. 

 

3/6 Vastgoed. Fietsostrade F1 Antwerpen-Brussel. Gedeelte van station 

Mechelen tot grens Zemst. Aankoop innemingen 5, 6 en 11. Goedkeuring. 

 

 

 

4. Vrije tijd, personeel en ICT 

 

4/1 Provinciale Overheidsopdrachten. Opdracht voor diensten - Inhuring ICT 

consultancy - plaatsen opdracht, plaatsingswijze en opdrachtdocumenten. 

Goedkeuring. 

 

4/2 Provinciale overheidsopdrachten. Raamovereenkomst voor het leveren 

van diensten voor off-site backup, disaster recovery voor servers, en 

beperkte housing in een extern datacenter. Verlenging. Goedkeuring. 

 

4/3 Provinciale overheidsopdrachten. Raamovereenkomst voor het leveren 

van compute, opslag, backup en disaster recovery diensten. 

Opdrachtdocumenten. Goedkeuring. 

 

 

 

5. Moties 

 

 

6. Interpellaties 

 

1e bijkomende agenda 

6/1 Interpellatie in verband met PRUP Electrabel Schelle, ingediend door Louis 

Schoofs (Groen). 

 

6/2 Interpellatie in verband met bio en het provinciaal onderwijs, ingediend 

door Ilse Van Dienderen (Groen). 

 

6/3 Interpellatie in verband met stormschade provinciale domeinen, ingediend 

door Tobias Daneels (Groen). 

 

 

7. BESLOTEN VERGADERING 

 

7/1 APB Havencentrum. Wijziging mandaat in Raad van Bestuur. 

Goedkeuring. 
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VOORZITTER.- Goedemiddag allemaal, allemaal van harte welkom op de provincieraad van 
vandaag 24 maart. 
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1. Ruimte, Onderwijs en Mobiliteit 

 

Nr. 1/1 van de agenda 

 

Procoro. Jaarverslag 2021. Kennisname. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Artikel 1.3.2. § 1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (B.S. 20/08/2009) 

bepaalt de bevoegdheid van de provincieraad met betrekking tot de oprichting van 

een provinciale commissie voor ruimtelijke ordening (Procoro). 

 

2. Juridische context 

 

Het besluit van de Vlaamse regering van 19 mei 2000 tot vaststelling van nadere 

regels voor samenstelling, organisatie en werkwijze van de provinciale en 

gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening bepaalt in art. 4: “De 

voorzitter brengt over het beheer van de werkingsmiddelen jaarlijks verslag uit aan 

de provincieraad en aan de overige leden van de commissie.” 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

De provincieraad keurde in zitting van 30 april 2014 het nieuwe huishoudelijk 

reglement van de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening goed. 

 

De provincieraad keurde in zitting van 25 november 2021 de wijziging aan het 

huishoudelijk reglement van de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening 

goed. 

 

3.1 Samenstelling van de Procoro 

 

Na de verkiezingen van 14 oktober 2018 werd op 3 december 2018 een nieuwe 

provincieraad geïnstalleerd. De verschillende vertegenwoordigde geledingen werden 

bevraagd en droegen kandidaat-leden voor. 

 

De provincieraad keurde in zitting van 26 september 2019 de samenstelling van de 

nieuwe provinciale commissie voor ruimtelijke ordening goed. 

 

De eerste vergadering in deze nieuwe samenstelling vond plaats op 18 november 

2019. 
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De provincieraad keurde in de zittingen van 28 november 2019, 23 januari 2020, 

25 juni 2020, 24 september 2020, 24 juni 2021 en 28 oktober 2021 de wijzigingen 

van de samenstelling goed. 

 

3.2 Adviezen 

 

In 2021 heeft de Procoro van de provincie Antwerpen vier keer online vergaderd, 

één keer fysiek vergaderd en vijf adviezen uitgebracht. 

 

In alle vergaderingen werd het vereiste aantal leden gehaald dat aanwezig moet 

zijn om rechtsgeldig te kunnen beslissen. 

 

De Procoro heeft in 2021 vijf adviezen uitgebracht, nl. over: 

1. het voorontwerp PRUP Electrabelsite te Schelle en Niel 

2. de partiële herziening GRS Schelle 

3. de startnota PRUP Groengebied Terhagen-Boom 

4. het voorontwerp Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen met drie 

beleidskaders 

5. de aanvraag tot planologisch attest voor Distri-Log NV te Willebroek n.a.v. het 

openbaar onderzoek. 

 

Deze adviezen worden gebundeld en gepubliceerd op de provinciale website (via 

het zoekwoord ‘procoro’). 

 

BBC 

Actieplan: Ruimtelijk beleid: we voeren een ruimtelijk beleid op basis van het 

ruimtelijk structuurplan provincie Antwerpen (RSPA) of het nieuwe provinciaal 

ruimtelijk beleidsplan Antwerpen (PBRA), en via de uitvoeringsinstrumenten 

waarover we beschikken. 

 

Actie: DRP Jaarprogramma: we maken ruimtelijke studies, plan-MER's en PRUP's 

op. 

 

 
SDG 11. Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig 

en duurzaam. 

SDGsubdoelstelling: 11.a Positieve economische, sociale en ecologische 

verbanden ondersteunen tussen stedelijke, voorstedelijke en landelijke gebieden 

door de nationale en regionale ontwikkelingsplanning te versterken. 

 

4. Procedurele vormvereisten 
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De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 3 maart 2022. 

 

De Procoro heeft op 7 maart 2022 kennis genomen van het jaarverslag van 2021 

en van de gebundelde adviezen van 2021. 

 

5. Financiële aspecten 

 

De provincieraad besliste in zitting van 28 februari 2002 om het presentiegeld voor 

de voorzitters en de leden van de commissie vast te stellen op 75,00 EUR, bedrag 

dat vermeerderd wordt met de reis- en verblijfskosten, berekend volgens de regels 

die gelden voor de provinciale ambtenaren. 

 

De leden die tot het personeel van de provincie behoren ontvangen geen 

presentiegeld in het geval dat de vergaderingen binnen de diensturen vallen en 

geen vergoeding voor reis- en verblijfskosten in het geval de vergadering op hun 

standplaats plaatsheeft. 

 

In 2021 werd in het totaal 3.750,00 EUR voor presentiegelden uitgekeerd, en voor 

reiskosten in het totaal 0,00 EUR, samen 3.750,00 EUR. 

 

In de kredieten 2021 werd, naast het budget voor presentiegelden en reiskosten 

voor derden, voorzien dat overige werkingskosten van de Procoro konden worden 

betaald binnen de werkingskosten van de dienst Ruimtelijke Planning. In 2021 werd 

vanuit dit budget 0,00 EUR uitgegeven omdat er geen studie-uitstap georganiseerd 

is wegens de Coronamaatregelen. 

 

In het totaal werd dus een bedrag van 3.750,00 EUR uitgegeven voor de werking 

van de Procoro. 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

De provincieraad neemt kennis van het jaarverslag 2021, uitgebracht door de 

voorzitter van de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening, inzake de 

adviezen en de aanwending van de werkingsmiddelen. 

 

Bijlagen: 

- Procoro jaarverslag 2021 

- Procoro gebundelde adviezen 2021 

 

VOORZITTER.- Dit is een kennisname. 
Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 
Kennis wordt genomen. 
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Nr. 1/2 van de agenda 

 

Uitwerken Pilotcases: een diepteonderzoek van energielandschappen 

bestaande uit alternatieven met een participatietraject. Aanvullende dienst 

‘Inhoudelijke ondersteuning’. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Artikel 43 §2 11° van het provinciedecreet bepaalt de bevoegdheid van de 

provincieraad. 

 

2. Juridische context 

 

De wet van 17 juni 2016 inzake de overheidsopdrachten. 

 

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de 

klassieke sectoren. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

1. Historiek 

 

De deputatie heeft op 16 januari 2020 vier energielandschappen gekozen met de 

vraag aan de dienst Ruimtelijke Planning (DRP) om deze verder uit te werken en 

samen met de gemeenten de mogelijkheden tot samenwerking rond lokale energie-

initiatieven te evalueren. 

 

De deputatie heeft op 1 juli 2021 de energielandschappen ‘Grensland Turnhout’ en 

‘Noordertuin’ aangeduid als ambassadeurslandschap en een concrete samenwerking 

opgestart tussen de provincie en de betrokken gemeenten. 

 

Op 1 oktober 2020 heeft de deputatie de overheidsopdracht voor het ‘Uitwerken 

van pilotcases: een diepteonderzoek van energielandschappen bestaande uit 

alternatieven met een participatietraject’ gegund aan 3E nv, Kalkkaai 6 te 

1000 Brussel, met ondernemingsnummer 0465755594, voor een geraamd bedrag 

van 103.237,20 EUR incl. btw voor een periode van 15 maanden startend op 

1 oktober 2020. 

Deze verbintenis werd via Mercurius bestelbonnummer 2020016312 ten bedrage 

van 103.237,20 EUR vastgelegd op het ramingsnummer MJP000061 met ARK 

2020/21400000/0600 - Plannen en studies - Aanschaffingswaarde/Ruimtelijke 

planning. 

 

Op 8 juli 2021 heeft de deputatie een aanvullende dienst goedgekeurd voor een 

bijkomende berekening van de energielandschappen, geraamd op 12.977,25 EUR 

incl. btw. 



PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 

 12 

Deze verbintenis werd via Mercurius bestelbonnummer 2021010037 ten bedrage 

van 12.977,25 EUR vastgelegd op het ramingsnummer MJP000061 met ARK 

2021/21400000/0600 - Plannen en studies - Aanschaffingswaarde/Ruimtelijke 

planning. 

 

Op 16 december 2021 heeft de deputatie de verlenging van de uitvoeringstermijn 

van de hoofdopdracht met 33 maanden vanaf 1 januari 2022 goedgekeurd. De 

deputatie keurde ook een aanvullende dienst goed voor een 'Bijkomende 

werksessie en inhoudelijke onderbouwing', geraamd op 17.042,85 EUR incl. btw. 

Deze verbintenis werd via Mercurius bestelbonnummer bestelbonnummer 

2021021107 ten bedrage van 17.042,85 EUR incl. btw vastgelegd op het 

ramingsnummer MJP000061 met ARK 2021/21400000/0600 - Plannen en studies - 

Aanschaffingswaarde/Ruimtelijke planning. 

 

2. Aanvullende dienst op de hoofdopdracht 

 

Door de beslissing om alvast met 2 energielandschappen concreet van start te 

gaan, is er nood aan prioritering en concreet bepalen van acties waarrond zal 

worden samengewerkt. 

 

Dit vraagt bijkomend overleg en inhoudelijke ondersteuning. Hiervoor is er 

expertise nodig vanuit 3E nv met name: advisering en het mee inzichtelijk maken 

van mogelijkheden van lokale besturen op dit vlak en van de impact van de acties 

die de partners willen gaan uitvoeren. 

 

Daarom wil DRP een prijs vragen voor drie elementen die op afroep kunnen 

aangewend worden: 

- De uurprijs voor een expert om deel te nemen aan een overleg; 

- Een prijsvoorstel voor de inhoudelijke voorbereiding van een overleg; 

- Een prijsvoorstel van bijkomende inhoudelijke ondersteuning. 

 

3. Conclusie 

 

De deputatie vraagt aan de provincieraad om de opstart van een 

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking goed te keuren. 

 

De deputatie vraagt aan de provincieraad om de opstart van de onderhandeling 

met het studiebureau 3E nv (Kalkkaai 6 te 1000 Brussel, met 

ondernemingsnummer 0465755594) voor een gunning zonder mededinging op 

basis van artikel 42 §1 1° d) iii) van de wet van 17 juni 2016 inzake 

overheidsopdrachten, en de motivatie ervan goed te keuren. 

 

Motivatie voor een gunning zonder mededinging volgens artikel 42 §1 1° d) ii) van 

de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten: mededinging ontbreekt om 

intellectuele eigendomsrechten te beschermen: 

- Er is geen mededinging mogelijk omdat de afbakening van 

energielandschappen op het provinciaal grondgebied gebeurd is volgens een 
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specifieke berekeningsmethodiek die speciaal door 3E nv is ontwikkeld, en 

alleen door 3E nv kan gebruikt worden. De verdere uitwerking van  

energielandschappen vraagt om bijkomend alternatievenonderzoek van 

verschillende scenario’s gekoppeld met bijhorende impactdoorrekening. De 

dienst Ruimtelijke Planning wil de resultaten vertalen in concrete acties en 

maatregelen met de gemeenten via overleggen. De alternatieven en bijhorende 

doorrekeningen zijn ook gekoppeld aan de specifieke berekeningsmethodiek 

van 3E nv. 

- 3E nv heeft door de uitvoering van de gunning ‘Uitwerken van pilotcases: een 

diepteonderzoek van energielandschappen bestaande uit alternatieven met een 

participatietraject’ sedert 2020 de nodige expertise opgedaan en is goed op de 

hoogte van de inhoudelijke en andere implicaties van het volledige dossier. 

Tijdens dit traject heeft 3E de dienst Ruimtelijke Planning ook goed inhoudelijk 

ondersteund bij het formuleren van onderbouwingen voor de verschillende 

documenten en bij de opstart van de samenwerking met de gemeenten. 

Hierdoor kan de inwerkingsperiode weggelaten worden en is het niet nodig om 

al dit werk opnieuw te laten uitvoeren door een ander studiebureau. 

 

De deputatie vraagt aan de provincieraad om de offertevraag goed te keuren. 

 

De goedgekeurde offertevraag voor deze aanvullende dienst zal worden 

overgemaakt aan 3E nv. De nog te ontvangen offerte zal worden voorgelegd ter 

goedkeuring aan de deputatie in de loop van april-mei 2022. 

 

Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). 

 
SDG 11. Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig 

en duurzaam. 

SDGsubdoelstelling: 11.3 Tegen 2030 inclusieve en duurzame stadsontwikkeling 

en capaciteit opbouwen voor participatieve, geïntegreerde en duurzame planning en 

beheer van menselijke nederzettingen in alle landen. 

 

 
SDG 7. Betaalbare en duurzame energie 

SDGsubdoelstelling 7.1 Tegen 2030 universele toegang tot betaalbare, 

betrouwbare en moderne energiediensten garanderen 

SDGsubdoelstelling 7.2 Tegen 2030 in aanzienlijke mate het aandeel 

hernieuwbare energie in de globale energiemix verhogen 

SDGsubdoelstelling 7.3 Tegen 2030 de globale snelheid van verbetering in 

energie-efficiëntie verdubbelen 
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SDG 13. Klimaatactie 

SDGsubdoelstelling 13.2 Maatregelen inzake klimaatverandering integreren in 

nationale beleidslijnen, strategieën en planning 

 

BBC actieplan: Ruimtelijk beleid: we voeren een ruimtelijk beleid op basis van het 

RSPA of het nieuwe PBRA. 

BBC actie: DRP Jaarprogramma: we maken ruimtelijke studies, plan-MER's en 

PRUP's op. 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 10 maart 2022. 

 

5. Financiële aspecten 

 

Er ontstaat nu nog geen financiële verbintenis. 

 

Het krediet is voorzien in het meerjarenplan 2020-2025 van de dienst Ruimtelijke 

Planning. 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

De provincieraad keurt de aanvullende dienst ‘Inhoudelijke ondersteuning’ van de 

hoofdopdracht ‘Uitwerken Pilotcases: een diepteonderzoek van 

energielandschappen bestaande uit alternatieven met een participatietraject’ goed. 

 

Artikel 2: 

De provincieraad keurt goed om met het studiebureau 3E nv (Kalkkaai 6 te 

1000 Brussel, met ondernemingsnummer 0465755594) de onderhandeling op te 

starten voor een gunning zonder mededinging op basis van artikel 42 §1 1° d) iii) 

van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, en gaat akkoord met de 

motivatie. 

 

Artikel 3: 

De provincieraad keurt de offertevraag voor deze opdracht goed. 

 

Bijlagen: 

- deputatiebesluit van 1 oktober 2020 gunning hoofdopdracht 

- deputatiebesluit van 8 juli 2021 gunning aanvullende dienst 
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- deputatiebesluit van 16 december 2021 gunning aanvullende dienst en 

verlenging uitvoeringstermijn 

- offertevraag 

 

VOORZITTER.- Geen vragen? 
 
De stemming kan starten. 
 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
29 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
29 leden hebben ja gestemd. 
 
Goedgekeurd met 29 stemmen ja. 

 

 

Nr. 1/3 van de agenda 

 

Mondiaal Beleid. Samenwerking met het Belgisch Comité voor UNICEF. 

Evaluatie 2020 en tussentijdse resultaten 2021. Kennisname. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Artikel 43 van het provinciedecreet van 9 december 2005 bepaalt de bevoegdheid 

van de provincieraad. 

 

2. Juridische context 

 

De provincieraad keurde op 20 februari 2020 de samenwerkingsovereenkomst goed 

tussen de provincie Antwerpen en het Belgisch comité voor UNICEF, voor 2020. 

 

De provincieraad keurde op 22 april 2021 de samenwerkingsovereenkomst goed 

tussen de provincie Antwerpen en het Belgisch comité voor UNICEF, voor de 

periode van 1 januari 2021 tot 31 december 2025. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

De provincie Antwerpen sloot, zowel voor 2020 als voor de periode van 1 januari 

2021 tot 31 december 2025, een samenwerkingsovereenkomst af met het Belgisch 

comité voor UNICEF (hierna genoemd UNICEF) voor financiële ondersteuning van 

het project ‘Klaslokalen bouwen uit gerecycleerd plastic’, in Ivoorkust. 

In deze context ontving UNICEF voor 2020 een subsidie van 200.000 EUR. 

Voor de periode van 1 januari 2021 tot 31 december 2025 ontvangt UNICEF 

jaarlijks eveneens een bedrag van 200.000 EUR (in totaal 1.000.000 EUR over een 

periode van 5 jaar). 

 

UNICEF en Conceptos Plasticos, een sociale onderneming uit Colombia, bouwden in 

Abidjan een fabriek die werkgelegenheid, een ziekteverzekering en kennisdeling 

biedt aan vrouwen die in armoede leven. 

Zij verzamelen en verwerken plastic afval dat wordt gerecycleerd tot bouwstenen. 

De eenvoudig te monteren, duurzame en goedkope bouwstenen zullen vervolgens 
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worden gebruikt voor de bouw van klaslokalen. Telkens in regio's die kampen met 

zowel een tekort aan scholen als met een afvalproblematiek. 

 

Naast de constructie van de scholen - en dus het voorzien van infrastructuur - is 

het doel ook kwalitatief onderwijs. 

 

Daarnaast wordt aan de realisatie van deze klaslokalen ook een ‘groen 

schoolconcept’ gelinkt, met aandacht voor het gebruik van zonnepanelen, de 

aanplanting van tuinen en bomen en een sensibilisatieprogramma voor groenere en 

kindvriendelijke gemeenschappen. 

 

Verder wordt er aandacht besteed aan zuiver water en hygiëne: de klassen worden 

voorzien van een waterput en aparte toiletten voor jongens en meisjes. Dit moet, in 

combinatie met de vermindering van afval, resulteren in een afname van ziekten 

zoals covid, malaria, diarree en longontsteking. 

 

Tot slot hebben opleidingen rond opvoeding, gendergelijkheid en milieubewustzijn 

voor moeders, leerkrachten en andere relevante actoren een vaste plek in dit 

project. 

 

UNICEF mag, volgens het ‘Convenant provincie Antwerpen – UNICEF’, voor 2020, 

kosten inbrengen tot en met mei 2021. Daarnaast moet de subsidie uiterlijk op 

31 augustus 2021 verantwoord worden. 

UNICEF startte na de ontvangst van de subsidie, in mei 2020, met de aanwending 

ervan. 

De deputatie keurde, tijdens de zitting van 25 maart 2021, het verlengen van de 

deadlines goed voor het inbrengen van kosten (tot 30 juni 2021) en voor 

verantwoording (tot 31 oktober 2021), omwille van de coronacrisis, uitgaande van 

UNICEF in de context van het ‘Convenant provincie Antwerpen – UNICEF’. 

Dit gebeurde op basis van het provincieraadsbesluit van 24 september 2020 

‘Maatregelen met betrekking tot subsidiëring ingevolge de coronacrisis’. 

 

UNICEF mag, volgens het ‘Convenant provincie Antwerpen – Belgisch comité voor 

UNICEF’, voor de periode 1 januari 2021 tot 31 december 2025, kosten inbrengen 

tot en met mei van het jaar volgend op het jaar van de betaling. Daarnaast moet 

de subsidie uiterlijk op 31 augustus van het volgende jaar verantwoord worden. 

 

De deputatie keurde, tijdens de zitting van 28 oktober 2021, het verlengen van de 

deadlines goed, voor het inbrengen van kosten voor 2021 (tot 30 juni 2022) en 

voor de verantwoording 2021 (tot 31 oktober 2022), omwille van de coronacrisis, 

uitgaande van UNICEF in de context van het ‘Convenant provincie Antwerpen – 

Belgisch comité voor UNICEF’. 

Dit gebeurde op basis van het provincieraadsbesluit van 24 september 2020 

‘Maatregelen met betrekking tot subsidiëring ingevolge de coronacrisis’. 

 

Deze kennisgeving geeft dan ook een volledig zicht op alle resultaten bereikt voor 

het projectjaar 2020.  

Daarnaast is deze kennisgeving van toepassing op de tussentijdse stand van zaken 

m.b.t. het behalen van de resultaten, beoogd voor het projectjaar 2021. 

 

Resultaten voor het projectjaar 2020: 
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Inzake ‘infrastructuur’ werden 5 klaslokalen gebouwd (kleuter en lager onderwijs), 

recycleerde men 25 ton plastic afval en werden 5 latrines gebouwd. 

Hierbij werd eveneens gezorgd voor toegang tot water via de realisatie van een 

boorgat met aansluiting op het openbare waterleidingnet. 

 

Met het oog op ‘kwaliteitsvol onderwijs’ werden de 5 nieuwe klassen volledig 

uitgerust, eveneens ontvingen 200 leerlingen schoolbenodigdheden en 

8 leerkrachten vorming. 

 

Ook aandacht voor gendergelijkheid & empowerment en opleiding van kwetsbare 

vrouwen binnen de Conceptos Plásticos Foundation staat centraal in het project. 

Zo ontvingen 19 vrouwen de nodige arbeidsdocumenten en werkvergunningen en 

kregen 10 vrouwen dekking voor medische kosten. 

 

Tussentijdse stand van zaken m.b.t. het behalen van de resultaten, beoogd voor 

het projectjaar 2021: 

 

M.b.t. ‘infrastructuur’ werd de constructie van 6 klaslokalen opgestart en is reeds 

33 ton plastic afval gerecycleerd.  

 

Voor het garanderen van ‘kwaliteitsvol onderwijs’ zullen, tijdens de maanden 

februari en maart 2022, de betrokken 300 leerlingen (men mikt op 

max. 50 leerlingen per klas) en leerkrachten schoolmaterialen ontvangen, krijgen 

4 leerkrachten vorming en worden de betrokken gemeenschappen gesensibiliseerd 

inzake onderwijs en klimaatverandering. Daarnaast werd lesmateriaal voor het 

aanleren van lees- en rekenvaardigheden ontwikkeld. 

 

Wat betreft gendergelijkheid blijft het project inzetten op 3 prioriteiten: 

1)Een gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs voor zowel jongens als meisjes. 

2)Aparte latrines voor jongens, meisjes en leerkrachten zodat meisjes naar school 

kunnen blijven gaan tijdens hun menstruatie (WASH). 

3)Tot slot empowerment van vrouwen, via tewerkstelling in de recycleersector 

nadat ze verschillende opleidingen hebben gevolgd en de nodige documenten 

hebben verkregen. 

 

Zowel de resultaten behaald in 2020 als de tussentijdse resultaten voor 2021 

hebben niet alleen een positief effect op de betrokken leerlingen, leerkrachten en 

vrouwen, maar eveneens op de gehele gemeenschap. 

Bijlagen: 

Volgende bijlagen worden toegevoegd aan dit besluit: 

 Het verslag inzake de resultaten m.b.t. het ‘Convenant provincie Antwerpen 

– UNICEF’, voor 2020: Finaal Rapport voor de Provincie Antwerpen - mei 

2020 tot en met juni 2021. 

 Het verslag inzake de tussentijdse stand van zaken m.b.t. het behalen van 

de resultaten, voor het projectjaar 2021, zoals beoogd in het ‘Convenant 

provincie Antwerpen – Belgisch comité voor UNICEF’, voor de periode 
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1 januari 2021 tot 31 december 2025: Tussentijds Rapport voor de Provincie 

Antwerpen - Juli 2021 tot en met 31 december 2021. 

 

 
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs 

SDGsubdoelstelling 4.1 Er tegen 2030 voor zorgen dat alle meisjes en jongens op 

een vrije, billijke en kwalitatief hoogstaande manier lager en middelbaar onderwijs 

kunnen afwerken, wat moet kunnen leiden tot relevante en doeltreffende 

leerresultaten 

 

 
SDG 8: Eerlijk werk en economische groei 

SDGsubdoelstelling 8.5 Tegen 2030 komen tot een volledige en productieve 

tewerkstelling en waardig werk voor alle vrouwen en mannen, ook voor jonge 

mensen en personen met een handicap, alsook een gelijk loon voor werk van 

gelijke waarde 

 

 
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie 

SDGsubdoelstelling 12.5 Tegen 2030 de afvalproductie aanzienlijk beperken via 

preventie, vermindering, recyclage en hergebruik 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 3 maart 2022. 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

De provincieraad neemt kennis van het verslag inzake de resultaten betreffende de 

samenwerkingsovereenkomst ‘Convenant provincie Antwerpen – UNICEF’, voor 

2020. 

 

De provincieraad neemt kennis van het tussentijds verslag, m.b.t. het projectjaar 

2021, inzake het behalen van de beoogde resultaten in de 

samenwerkingsovereenkomst ‘Convenant provincie Antwerpen – Belgisch comité 

voor UNICEF’, voor de periode 1 januari 2021 tot 31 december 2025. 

 

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

 

 

Nr. 1/4 van de agenda 

 

Mondiaal Beleid. Gift noodhulp Oekraïne. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Art. 43, §2, 28° van het provinciedecreet bepaalt dat de provincieraad bevoegd is 

om te beslissen over de toekenning van nominatieve subsidies/schenkingen. 

 

2. Feitelijke context en verantwoording 

 

Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). 

 
SDG 16. Vrede, justitie en sterke publieke diensten 

SDG-subdoelstelling 16.1 Alle vormen van geweld en de daaraan gekoppelde 

sterftecijfers wereldwijd aanzienlijk terugschroeven 

 

 
SDG 17. Partnerschappen om doelstellingen te bereiken. 

SDG-subdoelstelling 17.17 Doeltreffende openbare, publiek-private en 

maatschappelijke partnerschappen aanmoedigen en bevorderen, voortbouwend op 

de ervaring en het netwerk van partnerschappen 

 

Net als zovele overheden en burgers zet onze provincie een noodhulpprogramma 

op om op diverse manieren steun te bieden aan slachtoffers van de oorlog tussen 

Oekraïne en Rusland. Zo boden we al onderdak aan de eerste vluchtelingen in ons 

Vormingscentrum, zijn er plannen om onthaalklassen te organiseren in ons 

provinciaal onderwijs (i.s.m. lokale besturen) en zoeken we naar mogelijkheden om 

huisvesting te bieden aan de vele Oekraïners die hun land ontvluchten. 

 

Om ook financieel steun te betuigen aan de slachtoffers in Oekraïne maken we 

onmiddellijk 20.000 EUR vrij. Dit zal gebeuren via een gift aan Consortium 12-12 

via het rekeningnummer BE19 0000 0000 1212. 

 

3. Procedurele vormvereisten 
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De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 17 maart 2022. 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

De provincieraad stemt in met een gift van 20.000,00 EUR d.m.v. een storting aan 

Consortium 12-12 via het rekeningnummer BE19 0000 0000 1212. 

 

VOORZITTER.- Ik geef daar graag eerst het woord aan gedeputeerde Lemmens. 

 

De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, collega’s, ik wil toch kort 
eventjes aanvullen wat onze gouverneur daarstraks heeft gezegd, namelijk wat onze rol tot 
hiertoe is geweest vanuit de provincie rond de verschrikkelijke crisis in Oekraïne. 
 
Uiteraard spelen wij niet echt een rechtstreekse rol in de opvang van die vluchtelingencrisis, de 
federale, Vlaamse en lokale overheden zijn hier natuurlijk aan zet. Dat neemt niet weg dat wij 
toch wel onze ondersteunende rol op zich nemen en al genomen hebben. Ik wil u toch wel 
zeggen dat wij één van de eerste 56 vluchtelingen gedurende vijf dagen in ons Provinciaal 
Centrum in Malle hebben opgevangen. We hebben dat uiteraard gedaan in nauw overleg met het 
gemeentebestuur van Malle, met de burgemeester. We hebben gezinnen voorzien van 
slaapplaatsen, drie maaltijden per dag, koelbakken met water, frisdranken, koffie, thee, fruit 
overdag, enzovoort, enzovoort. Uiteraard zijn er ook medische zorgen toegediend geworden. 
Pieter Poriau, dokter Pieter Poriau van het vaccinatiecentrum heeft dinsdagnamiddag voor een 
arts gezorgd die een zevental onderzoeken uitvoerde. Dan stel je toch wel vast dat daar wel wat 
problemen zijn. Minder ernstig misschien, hoofd- en keelpijn, maar ja, logisch hè, vanwege 
stress. Maar er was voornamelijk ook nood aan een geruststellende babbel. Ja, een kindje 
bijvoorbeeld van vier jaar dat al een aantal dagen niet wilde eten. Hoe zou je, ja, zelf zijn … Ja, er 
waren toch wel zeer pijnlijke situaties. Maar we hebben dat, denk ik, dank ook aan de mensen 
van Provinciaal Vormingscentrum, op een zeer goede manier kunnen opvangen. Al die gegevens 
zijn ook in info doorgegeven aan de gemeente waar het gezin naartoe is gegaan. We hebben er 
dus voor gezorgd dat de nodige medicijnen ook bij de apotheken zijn gehaald en er is ook 
meteen werk gemaakt van de voornaamste noden die we in kaart hebben gebracht aan de hand 
van een intakeformulier. Meestal ging het hier over kleding dat die mensen nodig hadden. Er 
was bijvoorbeeld één persoon die enkel alleen maar de kledij bij had die hij droeg. Die had niets 
anders bij, dat is de situatie. 
Dan hebben we toch wel kunnen rekenen op een enorme sympathie-ondersteuning, ook 
bijvoorbeeld de plaatselijke Rotary Club is onmiddellijk met kleding en speelgoed, luiers, 
toiletartikelen, enzovoorts gekomen. Ons centrum heeft ook gezorgd voor laptops en speelgoed 
van de talentklassen die daar aanwezig zijn bij het Provinciaal Vormingscentrum. En we hebben 
ook kunnen rekenen, dat was wel heel goed, op drie tolken uit de buurt. Mensen uit Oekraïne die 
al een aantal jaren wonen daar in Malle en in de omgeving. We hebben die een aantal dagen dus 
opgevangen die mensen, en donderdag tussen 11 en 15:30 uur zijn deze mensen dan afgehaald 
door de gemeente Schilde, Brecht, Zandhoven, Zoersel, Wijnegem en Malle. En hebben die daar 
allemaal een plek gekregen.  
 
Nu, wat betreft de opvang in de toekomst, onze accommodatie natuurlijk in het Provinciaal 
Vormingscentrum is tot na de grote vakantie nooit langer dan een paar dagen beschikbaar. Maar 
we hebben een afspraak gemaakt, als er nood is maken we daar inderdaad wel plekken vrij. 
Onze diensten zijn momenteel bezig en hebben dat ondertussen ook afgewerkt met het in kaart 
brengen van het patrimonium en andere accommodatie van de provincie om mensen in op te 
vangen. We hebben ook gekeken naar onze domeinen. We hebben ook dankzij onze oud-
provinciegriffier Danny Toelen, die we terug eventjes gevraagd hebben om een kijk te werpen op 
het screenen van de domeinen waar we containerdorpen zouden kunnen bouwen, die heeft dat 
ook allemaal mooi en snel naar ons toe gebracht. Uiteraard zullen wij verder, maar heeft de 
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gouverneur ook allemaal gezegd, in overleg blijven gaan met de lokale overheden. We blijven 
vanuit de deputatie ook betrokken in de crisis zelf, via mijn kabinetschef Geert Gravez, als het 
kan zal ik ook aansluiten. Maar in elk geval heeft de deputatie ook, en dat is waar het hier over 
gaat natuurlijk, 20.000 EUR voorzien als gift voor de noodhulp van Oekraïne. We hebben een 
traditie in dit huis dat wanneer er zich wereldwijd grote rampen voordoen, dat we dan ook 
inderdaad bepaalde organisaties daarvoor steunen en we zullen dit dan ook schenken aan 1212. 
Ik denk dat dat een goede houding is en een goede traditie van dit huis, dat we hier 
ondersteuning brengen aan mensen die het echt, maar ook echt nodig hebben. 
 
VOORZITTER.- Dank u wel, gedeputeerde. De heer Valkeniers heeft het woord. 
 
De heer VALKENIERS.- Dank u, mijnheer de gedeputeerde. Collega’s, vrienden, raadsleden, we 
hebben daarjuist de gouverneur gehoord, gedeputeerde Lemmens gehoord over de impact van 
de oorlog van de bolsjewieken tsaar Putin tegen en in Oekraïne. Europa dreigt nu in elk geval 
geconfronteerd te worden met Syrische, Iraakse, Afghaanse toestanden van ontheemden. Het 
leed van onze buren in Oekraïne mag uiteraard geen spelletje worden van hoog, hoger, hoogst. 
Geen spelletje van opbod. Ik ben dan ook blij met de bijkomende uitleg die de gedeputeerde 
gegeven heeft, maar eerlijk gezegd gezien de uitzonderlijke omstandigheden, gezien dramatische 
situatie in de achtertuin, in onze achtertuin, heb ik toch nog een paar vragen. Waarop is die 
20.000 EUR gebaseerd? En nogmaals, geen opbod spelletje en misschien kunnen we het niet 
met elkaar vergelijken maar West-Vlaanderen doet 40.000 EUR, Oost-Vlaanderen doet 
50.000 EUR, onze Noord-Nederlandse broeders van Utrecht die stellen ter beschikking de niet-
gebruikte verdiepingen in hun provinciehuis. We hebben bijkomende uitleg gekregen van nog 
een aantal dingen die de provincie doet. Ik denk dat dat eerlijk gezegd in de komende, ik hoop 
van niet, uit de grond van mijn hart hoop ik van niet, maar ik denk, ik vrees dat er op termijn 
toch meer zal moeten gebeuren. En ook meer dan die 20.000 EUR en dat de provincie daar dan 
open voor staat. Dank u. 
 
VOORZITTER.- De heer Vandendriessche heeft het woord. 
 
De heer VANDENDRIESSCHE.- Dank u wel. Ja, eerst en vooral steunen wij dit natuurlijk volop, 
het is belangrijk denk ik dat de provincie ook haar verantwoordelijkheid neemt, enerzijds voor 
de vluchtelingen op de allereerste plaats en anderzijds op het tweede niveau voor ondersteuning 
aan onze lokale besturen bijvoorbeeld en ook haar rol in het bestuurslandschap in Vlaanderen 
opneemt. Dus die 20.000 EUR is uiteraard belangrijk. Inderdaad, soms kan er dan misschien de 
vraag gesteld worden, kan het nog iets meer zijn. Maar oké, we zullen nu niet over het aantal 
EUR’s gaan discussiëren. Ik denk dat de gift op zich heel belangrijk is. In West-Vlaanderen zie ik 
ook dat de provincie daar bijvoorbeeld op de website misschien ook alle lokale initiatieven 
bundelt, dat kan handig zijn voor burgers om te weten, wat gebeurt er nu exact in mijn 
gemeente? Als niet alle info via de gemeente verspreid wordt, dat kan een idee zijn om die 
bovenlokale ondersteunende rol op te nemen. Voor de rest hadden wij nog een aantal vragen 
ook, hoe gaat het momenteel in onze provinciale scholen, hoe wordt daar omgegaan met het 
groter aantal niet-Nederlandstaligen bijvoorbeeld die in die klassen nu terechtkomen? Zorgt dat 
voor extra taalklassen, andere initiatieven? We hebben ook het Documentatiecentrum Atlas in 
onze structuur van de provincie die heel veel ervaring heeft met diversiteit op school, 
enzovoorts, kunnen zij misschien ook een rol spelen? Het werd daarnet ook nog door de 
gouverneur aangehaald, de hotelsector, misschien via TPA kan er misschien een bevraging 
gebeuren bij de horeca, bij de hotels op de eerste plaats. Ik zie dat in Mechelen bijvoorbeeld al 
een hotel, hotel Montreal, dat stond blijkbaar leeg, dat wordt ter beschikking gesteld. In De 
Haan, burgemeester Wilfried Vandaele, die heeft daar een overeenkomst gesloten met een 
lokaal hotel om vluchtelingen tegen de kostprijs van de kamers te huisvesten dus voorbeelden 
genoeg. Over de partijgrenzen heen denk ik, ik denk dat dat ook wel belangrijk is vandaag de 
dag om dat te benadrukken. Ja, we zijn bereid om daarmee over na te denken alleszins. 
 
VOORZITTER.- Dank u wel. De heer Daneels heeft het woord. 
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De heer DANEELS.- Inderdaad, bedankt. Ik was me nog de bedenking aan het maken over een 
paar heel concrete noden die er misschien wel zijn. U sprak zelf ook, mijnheer de gedeputeerde, 
over tolken. Ik weet niet of dat we daar als provincie nog een extra rol in kunnen spelen. 
Bijvoorbeeld tijdens begin van de coronacrisis werd er ook een oproep gedaan, heb je een 
achtergrond in de zorgsector, dan kun je bijvoorbeeld u als vrijwilliger opgeven als ambtenaar. 
Ik weet niet of er mensen zijn in dienst bij de provincie die bijvoorbeeld Oekraïens kunnen maar 
ik weet wel dat een oproep al gedaan is om te komen tolken. En misschien nog iets meer 
concreet en dan richt ik mij misschien tot gedeputeerde Helsen, zijn er ook vluchtelingen die 
hele zware zorgprofielen hebben en kunnen onze expertise in bijvoorbeeld GielsBos of zo daar 
ook in helpen? Ik weet niet of dat dat het geval is maar het is misschien iets om mee te nemen. 
 
VOORZITTER.- Dank u wel. De heer Anciaux heeft het woord. 
 
De heer ANCIAUX.- Mijnheer de voorzitter, mevrouw de ondervoorzitters, voorzitter, collega’s. 
Ik wens eerst namens onze fractie de gouverneur te danken, ze is er nu wel niet meer, voor haar 
duidelijke toelichting betreffende de aanpak van deze Oekraïnecrisis. Zij heeft duidelijk 
geschetst wat zij doet als vertegenwoordiger dan van de Vlaamse en federale overheid. 
 
Over deze oorlog is al veel gezegd en geschreven en iedere oorlog waar ook in de wereld 
betreuren wij ten zeerste. Elke oorlog is er één te veel. Vlaanderen heeft al meermaals ook het 
slagveld geweest van heel veel oorlogen en misschien dat daardoor de Vlamingen een zeer 
vredelievend volk zijn geworden. Wij hebben ook in Vlaanderen, en sinds 1986 is het een erkend 
monument, de IJzertoren, maar erkent als Vlaams memoriaal van de Vlaamse ontvoogding. 
Maar op dat vredesmonument, want dat is het eigenlijk, staat ook heel duidelijk onderaan, op de 
sterke sokkel is gesierd met de leuzen, Nooit Meer Oorlog. En dan nog in drie andere talen maar 
ik ga jullie dat besparen dat ik dat zeg in die andere talen, alhoewel, iedereen kent ze wel. Maar 
wij hopen natuurlijk dat alle Vlamingen zich daarin herkennen, dat de Nooit Meer Oorlog 
boodschap, dat we daarnaar handelen en leven. En over de grootorde van dit punt dat nu ter 
stemming voorligt kunnen we natuurlijk blijven discussiëren. 20.000 is goed, 50.000 is beter, 
maar het belangrijkste is natuurlijk dat we doen wat we op dit moment kunnen. We gaan ook 
zien hoe dat die oorlog evolueert, misschien dat we binnen een jaar terug zeggen, jongens, we 
zijn een jaar verder, die oorlog is terug, is nog bezig. Niemand spreekt er niet meer van maar wij 
dan nog wel. We gaan nog eens 20.000 geven, zou kunnen. We gaan elkaar daar geen vliegen in 
vangen. We moeten inderdaad kijken, wij zijn tevreden met de inspanningen die het 
provinciebestuur doet maar wij zijn ook tevreden met de inspanningen die het provinciebestuur 
nog zal doen, wat die dan ook mogen zijn. Er zijn nog lokalen, misschien dat mijn collega 
daarstraks even op tussenkomt, nog eigendommen van de provincie waar eventueel ook mensen 
kunnen opgevangen worden. Want als je zo oorlog, oorlogsvluchtelingen, dat doet mij dan toch 
wel even denken aan de verhalen die mijn grootmoeder vroeger vertelde. Zij is opgegroeid, ze 
leeft niet meer natuurlijk, maar was opgegroeid in de buurt van Vilvoorde en zij is te voet naar 
Nederland gestapt, gewandeld, in de Eerste Wereldoorlog samen met haar moeder en 
verschillende van haar zussen. Ze hebben daar drie jaar in Nederland opgevangen, u kent de 
geschiedenis, Eerste Wereldoorlog. Maar ze zijn daar zeer goed opgevangen. Als kind heeft ze 
daar, als volwassen heeft ze dat later altijd verteld. En ik denk dat dat voor heel veel mensen die 
een oorlogstrauma nu meemaken, heel belangrijk is dat er opvang is, dat er goede opvang is. We 
moeten niet zot doen, we moeten niet geven, geven, geven, we moeten de mensen ook niet 
anders behandelen als andere oorlogsvluchtelingen of als andere thuislozen en zo verder. We 
moeten volgens regels maar ik denk dat de Vlaamse en de federale overheid dat doet, maar we 
moeten ons warm Vlaams hart tonen en dat wou ik even melden. Dank u. 
 
VOORZITTER.- Dank u wel. Mevrouw Talhaoui heeft het woord. 
 
Mevrouw TALHAOUI.- Collega’s, er is al heel veel gezegd. Ik moet hier ook niet de details van de 
gruwel van een oorlog herhalen, ik denk dat iedereen de beelden genoeg voor de geest kan 
halen. En een oorlog, zoals Koen Anciaux daarnet ook zei, of dat die nu in Irak, in Oekraïne, in 
Syrië of waar dan ook ter wereld gebeurt, is even verschrikkelijk. Ik hoop dat we altijd ons 
Vlaams warm hart zullen kunnen tonen als die mensen hier geraken om hulp te zoeken. Over 
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dat bedrag, dat magische bedrag van 20.000 EUR, is hier al heel wat gezegd door de collega’s. Ik 
hoorde de provinciegouverneur, waarvoor dank ook voor haar uitleg, vertellen dat we 
ondertussen 1,9 miljoen inwoners zijn in de provincie Antwerpen. De grootste provincie van het 
land. Ik hoop dus ook dat we nog guller zullen kunnen zijn naarmate we meer en meer in detail 
zien hoeveel vluchtelingen naar hier gaan komen, naar Antwerpen. Het getal van 38.000 is 
daarnet naar voren gehaald. Misschien dat we dan als provincie toch wel over dit bedrag nog 
eens kunnen nadenken. De gouverneur had het ook over 22 sites in onze provincie als ik mij niet 
vergis, die min of meer zouden kunnen gelokaliseerd worden. Ik had graag zo eens, buiten Malle 
en de usual suspects, zijn er andere sites waar dat we niet direct aan denken en die eventueel 
hier nog kunnen opgesomd worden. En dan tenslotte, we zijn als provincie Antwerpen 
inderdaad ook rijk aan een grote Oekraïense gemeenschap, ook aan een grote Russische 
gemeenschap. Is daar ooit al een vraag van gekomen naar de provincie voor ondersteuning op 
een of andere manier? En we subsidiëren toch ook de orthodoxe kerken hier ook vanuit de 
provincie. Zijn daar vragen naar de deputatie gekomen om ook op een of andere manier die 
Oekraïense vluchtelingen die hier op ons grondgebied aangekomen zijn of nog gaan aankomen, 
of dat zij ook hulp aan ons hebben gevraagd? 
 
VOORZITTER.- Dank u wel. Mevrouw Bakelants heeft het woord. 
 
Mevrouw BAKELANTS.- Ja, het is daarstraks ook gezegd al, die bouw van die nooddorpen, dat 
gaat enorm veel geld kosten. En daarom, dus die alternatieve suggesties dat er gedaan werden 
van hotels of vakantiewoningen, daar dacht ik zelf nog bij aan de Lilse Bergen in onze eigen 
provincie waar toch ook heel veel slaapplaatsen zijn, stacaravans. En ook in de Nekker zijn ook 
vakantieverblijven heb ik … Allez, een aantal. Misschien kunnen wij daar als provincie ook eens 
over nadenken? 
 
VOORZITTER.- Dank u wel. De heer Sohier heeft het woord. 
 
De heer SOHIER.- Ja, ik ben inderdaad ook heel tevreden dat de provincie opnieuw, het punt 
ervoor ging over helpen van mensen in nood in hun thuisland, hier oorlogsvluchtelingen, 
mensen die hulp nodig hebben moeten geholpen worden. En het bedrag voor mij is inderdaad, 
het kan altijd meer, dat is waar, maar we moeten het ook kunnen volhouden. Dat is wat dat 
Koen vertelde. Maar een mens is een mens en een mens die hulp nodig heeft, die verdient hulp. 
Ongeacht van waar dat hij komt. Dus ik ben heel tevreden dat de provincie dit doet, en we 
ondersteunen dat ook. 
 
VOORZITTER.- Dank u wel. De heer Vandendriessche heeft het woord. 
 
De heer VANDENDRIESSCHE.- Kort, voorzitter, omdat er ook sprake was van de 
opvangdorpen op provinciale domeinen, of dat dat nu al concreter is of dat er volop gezocht 
wordt of wat daar de stand van zaken is? 
 
VOORZITTER.- Dan kijk ik eventjes rond dat iedereen te woord is gestaan. Dan geef ik het 
woord terug aan gedeputeerde Lemmens. 
 
De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Dank u wel voor al deze toelichtingen. Ik denk dat het 
inderdaad een debat is dat goed is dat we dat ook hier voeren. Over het bedrag, collega’s, ja, daar 
kan je heel veel over zeggen. Het is zoals vele collega’s ook hebben gezegd, je kan 20.000 EUR 
geven, je kan er 40 geven, je kan nog veel meer geven. Het is natuurlijk het symbolisch gebaar 
dat wij vanuit de deputatie hebben willen doen. De deputatie heeft vanaf de eerste moment 
gezegd van, kijk, wij willen op vraag van de gouverneur, op vraag van het crisiscentrum, in onze 
provincie bekijken wat er voor mogelijkheden zijn. Ik heb u daarjuist gezegd dat onze oud-
provinciegriffier Danny Toelen een screening heeft gedaan over onze domeinen. En dat was 
goed om te zien wat wij inderdaad hier ook hebben als mogelijkheden en dat kan gaan van 
conciërgewoningen tot parkeerplaatsen die we kunnen gebruiken om daar nooddorpen op te 
zetten. Dat is te bekijken wat ik daarjuist heb gezegd, hoe dat wij met het Provinciaal 
Vormingscentrum Malle verder kunnen omgaan om bedden te voorzien. Maar natuurlijk, wij 
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moeten ook wel rekening houden, en dat is toch wel iets waar ik voor wil waarschuwen, dat wij 
maatschappelijk draagvlak blijven creëren. Want als je morgen zou zeggen, we gaan heel de 
camping op het Zilvermeer, we gaan daar een nooddorp bouwen, dan gaan wij heel veel mensen 
die hun spaarcentjes voorzien om elke zomer daar hun caravan te hebben, hun plek te hebben 
om te genieten van de zomer, die gaan we dat ontnemen. Dus we moeten daar echt goed mee 
opletten. Maar er is een screening gebeurd. Mevrouw Talhaoui, het is niet zo dat er een lijst is 
van de domeinen in onze provincie, nee, we hebben domeinen in de provincie bekeken, die zijn 
niet allemaal van ons. Dus we hebben allemaal mogelijke plekken bekeken en we hebben die 
doorgegeven aan de gouverneur naar het crisiscentrum. We moeten naar een coördinatie gaan 
want als iedereen natuurlijk afzonderlijk initiatieven begint te nemen, dan ontstaat er chaos. En 
daarom hebben wij onze job gedaan en hebben wij een screening gedaan van waar er 
mogelijkheden zouden zijn. 
 
Er is ook een vraag over hoe het gelopen is met het onderwijs. Wel, onze scholen, mijnheer 
Vandendriessche, vangen momenteel geen Oekraïense vluchtelingen op. Maar er zijn wel 
afspraken momenteel met steden en gemeenten om als draaischijf te dienen. Zij zullen dan ook 
de aangemelde jongeren naar onze scholen, naar de verschillende scholen doorverwijzen. 
Momenteel hebben we geen aanmeldingen maar in elk geval, we zullen wel op drie plaatsen 
OKAN-klassen bij creëren, inrichten. Dat zal gebeuren op PTS Mechelen, in overleg ook met de 
stad Mechelen, PTS Boom en PITO Campus De Masten. Op PTS Mechelen is het al vanaf na de 
paasvakantie en overleg ook met de stad en bij de rest zal dat van september zijn. En daar zullen 
wij inderdaad, ja, die jongeren die les nodig hebben ook op een zo goed mogelijke manier 
trachten op te vangen. 
 
We hebben een traditie, en mijnheer Anciaux heeft dat natuurlijk mooi verwoord, we hebben 
een fantastisch mooie traditie in Vlaanderen die steunt op de vredesgedachte. Ik denk dat we dat 
moeten koesteren en dat we daar ook verder mee moeten omgaan. Mevrouw Talhaoui, u heeft 
gesproken over de Russisch orthodoxe kerk die we hebben want ik heb vorige provincieraad 
denk ik daar toch iets over gezegd. De Russisch orthodoxe kerk, ja, daar zijn wij verplicht om te 
betalen, bij te passen als het ware in het budget. Wel, ik heb dat on hold gezet. Als ik de 
uitspraak van de patriarch in Moskou hoor, als ik die man zie, als een man die samen met Poetin 
de strijd aanbindt tegen de Oekraïense bevolking, dan heb ik het moeilijk als mens om deze 
bedragen nog aan deze gemeenschap uit te betalen. Maar het is natuurlijk onze decretale plicht 
om dat te doen. Daarom heb ik een schrijven gericht aan minister Somers om te vragen hoe wij 
hiermee moeten omgaan? Maar ik heb het persoonlijk heel moeilijk om deze gemeenschap die 
afhangt van een patriarch die tegen elk vredesbestand in de oorlog bepleit. U kan zijn 
verschillende uitspraken erop nalezen. Dan heb ik gevraagd aan minister Somers hoe wij 
daarmee moeten omgaan? Ik wacht op het antwoord. 
 
Voor de rest, collega’s, kan ik nog zeggen dat wij ons natuurlijk in de rol die wij ons kunnen 
geven in dit dossier, dat wij onze beperkte rol trachten te spelen. Maar dat wij natuurlijk 
vaststellen dat minister Somers heel deze operatie binnen een regionaal verhaal tracht te spelen. 
Dat hij van deze crisis gebruikmaakt om zijn regio’s erdoor te drukken. Dat is al wat ik daarover 
wens te zeggen. Maar wij zullen doen wat wij kunnen doen. Zoals ik juist heb gezegd, we hebben 
al denk ik met onze deputatie enorm veel gedaan, op korte tijd heel veel info doorgegeven. Het is 
de rol die we spelen, wij zijn inderdaad bereid om onze rol, als men die ons toebedeeld, verder te 
spelen. Maar collega, ik denk dat jij nog verder kan antwoorden. 
 
VOORZITTER.- Dank u wel. Gedeputeerde Helsen heeft het woord. 
 
Mevrouw HELSEN, gedeputeerde.- Dank u wel, voorzitter. Ik heb twee vragen gehoord die 
gericht zijn naar de bevoegdheden die ikzelf heb. Eén wat docAtlas betreft, we hebben vanuit 
docAtlas vooral materiaal dat wij ter beschikking stellen voornamelijk van scholen, dus wij 
hebben contacten met scholen die gebruikmaken van docAtlas. Dat is om continu nieuwkomers 
op te vangen en dit materiaal kan sowieso ook gebruikt worden om Oekraïense kinderen op te 
vangen. Vanuit docAtlas bieden wij ook opleiding en vorming aan naar leerkrachten toe om te 
bekijken en aan te reiken op welke manier dat zij daarmee aan de slag kunnen. We hebben 
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daarvoor ook een netwerk waarbij dat bijvoorbeeld het centrum voor taalontwikkeling een 
goede partner is om mee samen te werken en om ook de nodige inzichten mee te delen om dit 
aan te pakken. Dus eigenlijk kunnen de scholen, op ons blijven beroep doen wat deze 
problematiek betreft. 
 
Dan de vraag of dat het GielsBos een rol kan spelen voor die mensen die specifieke zorgnoden 
hebben en of dat wij op dit moment daar kennis van hebben? We hebben op dit moment geen 
kennis van mensen die met een beperking naar hier gevlucht zijn. Dus wij hebben ook op dit 
moment zeker als GielsBos geen vraag gekregen om mensen op te vangen. De noden die wel in 
kaart gebracht worden, dat zijn, zoals collega reeds heeft vermeld, zijn vooral medische 
problematieken die zich voordoen, mensen die ziek zijn maar vooral mensen die een 
traumatische ervaring hebben opgelopen en dat vraagt dus traumabehandeling. Dat is een heel 
specifieke therapie die daarvoor moet gegeven worden. Die expertise is in het GielsBos niet 
specifiek aanwezig. Wij hebben daar heel veel expertise maar dat is eigenlijk om andere 
problematieken te behandelen. En die expertise van traumabehandeling hebben wij ook niet in 
het Gouverneur Kinsbergencentrum aanwezig. Als ik kijk naar die dingen die we in beide 
organisaties doen, er is heel veel expertise aanwezig maar dit raakt op dit moment niet aan 
hetgeen waar nu de grootste noden voor worden in kaart gebracht. Maar mogelijks met een 
toename van vluchtelingen komen er wel vragen op ons af en zullen we er zeker voor openstaan 
om te bekijken wat dat we kunnen doen. En ook vanuit het Gouverneur Kinsbergencentrum 
denk ik, zullen we heel goed opvolgen wat de evolutie is, waar dat de noden liggen en of dat wij 
als provincie initiatieven kunnen nemen om organisaties, mensen te verbinden om een aantal 
zaken te detecteren en om ervoor te zorgen dat het binnen onze provincie in goede banen geleid 
wordt. Maar het is vooral belangrijk om ook goed te kijken dat we complementair werken ten 
aanzien van lokale besturen en de Vlaamse overheid. Het heeft geen enkele zin om hetzelfde te 
gaan doen dan datgene wat lokale besturen al perfect kunnen, dat datgene wat Vlaanderen 
perfect doet. Dus ik denk dat we zeer goed moeten kijken van, waar kunnen wij onze rol spelen, 
waar hebben we expertise en waar hebben we ze niet. Ik vind het wel heel belangrijk dat als wij 
bepaalde initiatieven nemen, dat we het ook kwaliteitsvol doen en dat we dat ook doen met 
mensen die de expertise daartoe hebben. Want deze crisissituatie, we mogen echt niet 
onderschatten wat dat betekent voor mensen die naar hier komen, moeten we echt wel heel 
omzichtig te werk gaan en ervoor zorgen dat we de problemen mee oplossen en de juiste dingen 
aanbieden. Maar we staan daar zeker voor open maar op dit moment krijgen we eigenlijk nog 
geen specifieke vragen. 
 
VOORZITTER.- Dank je wel. Dan kijk ik eventjes rond, geen vragen meer? 

 

De stemming kan starten. 
 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
31 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
31 leden hebben ja gestemd. 
 
Goedgekeurd met 31 stemmen ja. 
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2. Economie, streekbeleid en Europa 

 

Nr. 2/1 van de agenda 

 

Sociale Huisvestigingsmaatschappij. Wijziging provinciale 

vertegenwoordiging in SHM C.V. Zonnige Kempen. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

- Het provinciedecreet 

- Het provincieraadsbesluit van 28 februari 2019 inzake de aanduiding van de 

vertegenwoordigers van de provincie Antwerpen in de Algemene 

(buitengewone) Vergadering van de sociale huisvestingsmaatschappijen 

 

2. Juridische context 

 

- Het provincieraadsbesluit van 28 februari 2019 inzake de aanduiding van de 

vertegenwoordigers in de Algemene Vergadering van de sociale 

huisvestigingsmaatschappijen. 

- Art. 2 van dit besluit stelt bovendien dat de vertegenwoordigers kunnen 

voorgedragen worden vanuit de Algemene Vergadering als bestuurder in de 

raad van bestuur.  

- Art. 3 van dit besluit stelt tevens dat de vertegenwoordiger wordt afgevaardigd 

met volmacht om over al de op de agenda staande punten te beraadslagen, 

alle stemmingen uit te brengen en alle akten van processen-verbaal te 

ondertekenen. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

 
SDG 17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken 

SDGsubdoelstelling 17.17 Doeltreffende openbare, publiek-private en 

maatschappelijke partnerschappen aanmoedigen en bevorderen, voortbouwend op 

de ervaring en het netwerk van partnerschappen 

 

Met het provincieraadsbesluit van 28 februari 2019 werd mevr. Kathleen Helsen, 

provincieraadslid, aangesteld als provinciale vertegenwoordiger in sociale 

huisvestingsmaatschappij C.V. Zonnige Kempen. 
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Voorgesteld wordt om mevr. Kathleen Helsen, provincieraadslid, in de 

bestuursorganen van C.V. Zonnige Kempen te vervangen door mevr. Mien Van 

Olmen, provincieraadslid. 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 3 maart 2022. 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Beslist wordt met ingang van 24 maart 2022 mevr. Mien Van Olmen als 

vertegenwoordiger van de provincie Antwerpen in de Algemene (buitengewone) 

Vergadering van de sociale huisvestingsmaatschappij C.V. Zonnige Kempen aan te 

duiden. 

 

Artikel 2: 

Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden 

aan de sociale huisvestingsmaatschappij C.V. Zonnige Kempen en de aangestelde 

vertegenwoordiger. 

 

Men gaat over tot de geheime stemming. 33 leden nemen eraan deel. Er zijn 31 
stemmen ja, bij 2 onthoudingen, zodat het voorstel is goedgekeurd. 

 

 

Nr. 2/2 van de agenda 

 

Erratum. Bijsturing timing subsidiereglement Realisaties Dorpspunten. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Art.2 van het provinciedecreet regelt de provinciale belangen. 

 

2. Juridische context 

 

- de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op 

de aanwending van sommige toelagen 

- het provinciaal reglement van 24 september 2020 betreffende de subsidiëringen 

en het toestaan van reservevorming door subsidietrekkers 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 
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Door een administratieve vergissing is het noodzakelijk om de beslissing van de 

provincieraad van 25 november 2021 met betrekking tot de reglementssubsidie 

dorpspuntenrealisatie bij te sturen. 

 

Concreet gaat het over de bijsturing van 1 artikel uit het subsidiereglement, 

namelijk Artikel 5 Aanvraag van de subsidie. De foutieve formulering ‘het 

aanvraagdossier dient uiterlijk toe te komen op 30 november – 13.00 uur voor 

projecten die aanvangen in het daaropvolgende kalenderjaar’ dient gecorrigeerd te 

worden met de juiste deadline als volgt: ‘het aanvraagdossier dient uiterlijk toe te 

komen op 30 september – 13.00 uur voor projecten die aanvangen in het 

daaropvolgende kalenderjaar’ 

 

Alle andere onderdelen van het besluit van 25 november 2021 zijn correct en 

blijven ongewijzigd, zijnde doelgroep, definities, voorwaarden voor de organisatie, 

voorwaarden voor een project, berekening van de subsidie, toekenning van de 

subsidie en uitvoering van het project, evaluatie van het project en afrekening van 

de subsidie, betwisting, algemene bepalingen, wettelijk kader. 

 

De nodige bijsturing behelst dus enkel het vervroegen van de deadline tot indiening 

met 2 maanden. 

 

 
SDG 11. Duurzame steden en gemeenschappen 

SDG-subdoelstelling 11.3: Tegen 2030 inclusieve en duurzame stadsontwikkeling 

en capaciteit opbouwen voor participatieve, geïntegreerde en duurzame planning en 

beheer van menselijke nederzettingen in alle landen 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in de zitting van 3 maart 2022. 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Goedgekeurd wordt de aanpassing van Artikel 5 van het subsidiereglement 

‘Dorpspuntenrealisaties’ dat ingaat vanaf 1 april 2022 ter ondersteuning van het 

provinciale beleid ‘Veerkrachtige dorpen’. 

 

VOORZITTER.- Geen vragen? 

 

De stemming kan starten. 
 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
34 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
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34 leden hebben ja gestemd. 
 
Goedgekeurd met 34 stemmen ja. 

 

 

Nr. 2/3 van de agenda 

 

Subsidiëring organisatie van het vierde internationale aardbeiencongres. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Art. 2 van het provinciedecreet 

 

2. Juridische context 

 

Wet van 14 november 1983 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

Organisatie van het Internationale Aardbeiencongres  

Coöperatie Hoogstraten cv, Proefcentrum Hoogstraten vzw (PCH), Vlaams Centrum 

voor Bewaring van Tuinbouwproducten (VCBT - KU Leuven) en het Verbond van 

Belgische Tuinbouwcoöperaties vzw (VBT) organiseren van 21 tot en met 

24 september 2022 het 4de Internationale Aardbeiencongres (International 

Strawberry Congress, ISC). Het congres gaat door in Antwerpen en Hoogstraten. 

 

Het congres richt zich op een lokaal, maar zeker ook op een internationaal publiek. 

De voorgaande editie van het congres bracht 300 deelnemers van 26 verschillende 

landen naar onze provincie. Voor de komende editie verwacht de organisatie 

minstens evenveel deelnemers. 

 

Het congres richt zich op personen en ondernemingen werkzaam in onderzoek, 

vermarkting en teelt van aardbeien. Het congres bestaat uit volgende onderdelen:  

 21 en 22/09/2022 – lezingen in Antwerpen (Flanders Meeting and 

Convention Center Antwerp – FMCCA, Zoo Antwerpen) 
 23/09/2022 – Veldtrips vanuit Antwerpen naar ondernemingen in omgeving 

Hoogstraten 
 24/09/2022 – Mechanisatiedag in Hoogstraten (Proefcentrum Hoogstraten) 

 

Aardbeien zijn een belangrijke teelt voor de provincie Antwerpen. Met 522 ha 

aardbeienteelt ligt 45% van het Vlaamse areaal in de provincie Antwerpen. Deze 

productie is voornamelijk terug te vinden in Hoogstraten (380 ha, of 1/3 van het 

Vlaamse areaal). De gemeenten Wuustwezel (21 ha), Merksplas (17 ha), Dessel 

(16 ha) en Rijkevorsel (16 ha) vervolledigen de Antwerpse top 5. 

 

De provincie Antwerpen telt ook 2 tuinbouwveilingen, waarbij aardbeien een 

belangrijke rol spelen: Coöperatie Hoogstraten en BelOrta (Sint-Katelijne-Waver). 



PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 

 30 

Tenslotte is Proefcentrum Hoogstraten, een praktijkcentrum met een unieke kennis 

over de aardbeienteelt, ook in de provincie Antwerpen gelegen. 

 

  

SDG 2. Geen Honger  

SDGsubdoelstelling 2.4. Tegen 2030 duurzame voedselproductiesystemen 

garanderen en veerkrachtige landbouwpraktijken implementeren die de 

productiviteit en de productie kunnen verhogen, die helpen bij het in stand houden 

van ecosystemen, die de aanpassingscapaciteit verhogen in de strijd tegen 

klimaatverandering, extreme weersomstandigheden, droogte, overstromingen en 

andere rampen en die op een progressieve manier de kwaliteit van het land en de 

bodem verbeteren. 

 

   

SDG 8. Waardig werk en economische groei  

SDGsubdoelstelling 8.2. Tot meer economische productiviteit komen door 

diversificatie, technologische modernisatie en innovatie, ook door de klemtoon te 

leggen op sectoren met hoge toegevoegde waarde en arbeidsintensieve sectoren. 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 3 maart 2022. 

 

5. Financiële aspecten 

 

Provincie Antwerpen kent een nominatieve projectsubsidie van 6.000,00 EUR toe 

aan Coöperatie Hoogstraten voor de organisatie van het International Strawberry 

Congress. Deze subsidie wordt toegekend als een 100% terugvorderbaar voorschot 

op het budget 2022, ramingsnummer: MJP001475, omschrijving: Subsidie aan cv 

Coöperatie Hoogstraten (N), ARK: 64901000, omschrijving ARK: nominatieve 

subsidie. 

 

Aan de toekenning van deze projectsubsidie zijn volgende voorwaarden 

verbonden:  

 Provincie Antwerpen is zichtbaar op de website, promotiemateriaal, 

congrespublicaties en bij de opening van het congres.  
 Provincie Antwerpen kan met 2 deelnemers gratis deelnemen aan het 

volledige congres.  
 Provincie Antwerpen kan met 5 personen, aanvullend op de 2 bovenstaande, 

gratis deelnemen aan de veldtrips op 23 september.  
 

Coöperatie Hoogstraten cv rapporteert over deze projectsubsidie uiterlijk op 

31 maart 2023 met een activiteitenverslag en een financieel overzicht van 

inkomsten en uitgaven. 



VERGADERING VAN 24 MAART 2022 

 31 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt het bedrag van 6.000 EUR te verschuiven van ramingsnummer 

MJP001390 ‘werking landbouw’ naar MJP 001475 ‘Subsidie aan cv Coöperatie 

Hoogstraten voor organisatie International Strawberry Congress’. 

 

Artikel 2: 

Goedgekeurd wordt een subsidie van 6.000 EUR te verlenen aan de Coöperatie 

Hoogstraten cv voor de organisatie van het International Strawberry Congress op 

ramingsnummer MJP 001475 ‘Subsidie aan cv Coöperatie Hoogstraten voor 

organisatie International Strawberry Congress’. 

 

VOORZITTER.- Geen vragen? 

 

De stemming kan starten. 
 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
34 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
34 leden hebben ja gestemd. 
 
Goedgekeurd met 34 stemmen ja. 
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3. Leefmilieu, financiën en logistiek 

 

Nr. 3/1 van de agenda 

 

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

het provinciedecreet. Ontwerp-aanleg overstromingszone Wullebeek 6.01 

Halfstraat Aartselaar. Verrekening 1. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Artikel 43, §2, 11° van het provinciedecreet. 

 

2. Juridische context 

 

Artikel 41, §1, 2° van de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

Uw raad keurde op 22 september 2005 het bestek PWEO/05-03 en de wijze van 

gunnen goed voor het aanstellen van een ontwerper voor de aanleg van een 

overstromingsgebied op de Wullebeek thv de Tuinlei aan de grens tussen Aartselaar 

en Schelle. De opdracht werd in deputatiezitting van 26 januari 2006 toegewezen 

aan Technum (huidig Tractebel) voor 72 318,98 EUR, btw inbegrepen (project 

DWPR-2012-001-ON01-OVHO01). 

 

In 2007 werd gebruik gemaakt van de herhalingsclausule in het bestek om een 

nieuwe soortgelijke opdracht te gunnen voor de aanleg van een 

overstromingsgebied op de Wullebeek ter hoogte van de Halfstraat in Aartselaar. 

Deze opdracht werd door de deputatie op 5 juli 2007 gegund aan Tractebel 

Engineering nv uit Brussel (Sint-Lambrechts-Woluwe) voor een bedrag van 

50 416,85 EUR, btw inbegrepen (met visum FB 21 juni 2007). 

 

Door de dienst Integraal Waterbeleid wordt heden verrekening 1 voor de opdracht 

voor het overstromingsgebied ter hoogte van de Halfstraat in Aartselaar ter 

goedkeuring voorgebracht, voor een bedrag van 33 965,43 EUR. 

 

Verantwoording 

 

In 2007 werd bovenstaande beschreven opdracht voor het opmaken van een 

ontwerp voor een overstromingszone op de Wullebeek ter hoogte van de Halfstraat 

te Aartselaar toegekend aan Tractebel. 

De noodzakelijke percelen voor de realisatie van het overstromingsgebied liggen in 

het gemeentelijk RUP De Reukens. Met de gemeente en ANB was afgesproken dat 

zij de nodige percelen zouden verwerven in het kader van de verwezenlijking van 

het stadsrandbos De Reukens. Inmiddels waren in 2016 de meeste percelen door 
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ANB aangekocht op twee percelen na die via gerechtelijke onteigening door de 

provincie zouden verworven worden. Hierdoor kon het project opnieuw verder in 

2016. De percelen werden verworven door de provincie in 2019. 

 

De eenheidsprijzen van de oorspronkelijke offerte dateren van het jaar 2006 en 

waren dus bij heropstart van het project in 2016 aan herziening toe naar de 

toenmalige marktprijzen. 

 

Deel I Post 1 was oorspronkelijk uitgedrukt als een percentage van de kostprijs van 

de werken. 

Gelet op het feit dat de kostprijs van de werken voornamelijk grondwerken omvat 

die niet in verhouding staan tot de ontwerpkosten, werd voorgesteld voor deze post 

een totaalprijs te voorzien. 

De overige posten van deel II en deel III werden ook herzien naar de huidige 

marktprijzen. 

In deze verrekening wordt extra budget gevraagd voor deze huidige marktprijzen. 

 

De nodige documenten zijn toegevoegd aan dit besluit. 

 

 
SDG 11. Duurzame steden en gemeenschappen 

SDGsubdoelstelling 11.5 Tegen 2030 het aantal doden en getroffenen aanzienlijk 

verminderen en in aanzienlijke mate de rechtstreekse economische impact op het 

bruto binnenlands product terugschroeven dat veroorzaakt wordt door rampen, met 

inbegrip van rampen die met water verband houden, waarbij de klemtoon ligt op 

het beschermen van de armen en van mensen in kwetsbare situaties 

 

 
SDG 13. Klimaatactie 

SDGsubdoelstelling 13.1 De veerkracht en het aanpassingsvermogen versterken 

van met klimaat in verband te brengen gevaren en natuurrampen in alle landen 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 3 maart 2022. 

 

5. Financiële aspecten 

 

De kosten voor deze verrekening 1 zijn 33 965,43 EUR, btw inbegrepen. 

 

Krediet werd voorzien op budgetcode 22610000/01/0319/DIW, MJP000221, 

volgnummer meerjarige bestelling 2020009547. 
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Jaar Huidig bedrag 
Krediet 

beschikbaar 

Totaal incl. 

wijzigingen in 

aanvraag 

2022 33.965,43 117.981,38 5.000.000,00 

2023 0 2.470.849,91 4.000.000,00 

2024 0 3.479.831,15 3.500.000,00 

2025 0 3.498.599,91 3.500.000,00 

totaal 33.965,43 9.567.262,35 16.000.000,00 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Goedgekeurd wordt verrekening 1 voor de ontwerpopdracht van een 

overstromingsgebied aan de Wullebeek thv de Halfstraat te Aartselaar, gegund aan 

Tractebel Engineering nv uit Brussel (Sint-Lambrechts-Woluwe), voor een bedrag 

van 33 965,43 EUR, btw inbegrepen. 

 

VOORZITTER.- Geen vragen? 

 

De stemming kan starten. 
 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
33 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
33 leden hebben ja gestemd. 
 
Goedgekeurd met 33 stemmen ja. 

 

 

Nr. 3/2 van de agenda 

 

Agendapunt afgevoerd van de agenda: 

Provinciale overheidsopdrachten. Geel. Hooibeekhoeve. Bouwen van een 

proefveldwerking- en machineloods. Ontwerp. Goedkeuring. 

 

 

Nr. 3/3 van de agenda 

 

Provinciale overheidsopdrachten. Stabroek. Provinciaal instituut voor 

technisch onderwijs. Bouwen van een machineloods met leslokalen (blok 

M). Bouwwerken. Ontwerp. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Artikel 43.§2.11° van het provinciedecreet. 

 

2. Juridische context 
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Artikel 36 van de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

In zitting van 8 mei 2014 keurde deputatie het masterplan goed voor de site. Het 

masterplan houdt rekening met de beleidsbepalingen van de Provincie Antwerpen, 

architectonische en landschappelijke kwaliteiten, het nieuwe GRUP voor de haven 

en richtlijnen aangaande milieu en duurzaamheid. Het is een dynamisch 

instrument dat flexibel is en open staat voor nieuwe eisen en ontwikkelingen. 

 

In vergadering van 22 oktober 2020 hechtte uw raad goedkeuring aan het 

ontwerp voor het bouwen van een machineloods met leslokalen (M-blok) bij de 

site, opgemaakt door cvba Stramien architectuur en ruimtelijke planning te 

Antwerpen, en stelde als wijze van gunnen van deze werken de openbare 

procedure in toepassing van artikel 36 van de wet van 17 juni 2016 inzake 

overheidsopdrachten vast. 

 

De kosten van deze werken werden geraamd op 2.657.068,77 EUR + 

159.424,13 EUR (6% btw) = 2.816.492,90 EUR. 

 

De opdracht werd gepubliceerd in het Bulletin der Aanbestedingen op 4 december 

2020 en op 4 februari 2021 werden de offertes geopend. 

 

In zitting van 19 augustus 2021 besliste deputatie de opdracht niet te gunnen. 

Omdat de school door een gestage groei van het aantal leerlingen met een tekort 

aan klaslokalen geconfronteerd wordt, werd in overleg met de ontwerpers en de 

school beslist het bouwprogramma te wijzigen en extra klaslokalen te integreren in 

het ontwerp. 

 

Door deze wijzigingen was een regularisatie van de omgevingsvergunning vereist, 

diende onderzocht of de technische installaties nog voldeden en waren nieuwe 

adviezen van brandweer en de Astridcommissie noodzakelijk. 

 

Thans wordt aan uw raad dit gewijzigd ontwerp voorgelegd. 

 

Het nieuwe gebouw vervangt de inmiddels afgebroken oude loods. De oude loods 

was te klein en voldeed niet meer aan de huidige noden van de school en de eisen 

inzake duurzaamheid. 

 

De nieuwe en grotere M-loods doet dienst als machineloods, waarin onder andere 

het onderhoud van landbouwvoertuigen zal onderwezen worden. De loods is in 

twee delen verdeeld waarvan één deel dient als opslag voor landbouwvoertuigen 

en een ander deel dat dient om het onderhoud van landbouwvoertuigen te 

onderwijzen. 
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De hal in de loods heeft een rechtstreekse toegang tot de zeven nieuwe 

klaslokalen die onderdak krijgen in een geïntegreerd bouwvolume waardoor het 

praktijkonderwijs eenvoudig kan doorlopen naar de theorieopleiding. Dit 

gebouwdeel voldoet aan de huidige BEN+ energiestandaard van de provincie en 

voldoet aan alle huidige comfortnormen van hedendaagse schoolgebouwen, met 

inbegrip van een mechanische ventilatie. 

 

De inplanting en de architectuur van de nieuwe machineloods werkt de krijtlijnen 

die in het masterplan werden aangegeven verder uit. Het groene plein in het 

tweede deel van de site wordt omsloten om zo een graduele overgang te maken 

van de schoolse activiteiten rond de speelplaats naar de tweede zone van de site 

met de landbouw activiteiten. 

 

Met dit nieuwe gebouw neemt de Provincie Antwerpen deel aan de Green Deal 

Circulair Bouwen, een programma om pioniersprojecten in het circulair bouwen 

aan te moedigen en te ondersteunen. Concreet zal het gebouw zodanig worden 

opgebouwd dat de opties open worden gehouden voor de volgende levensfase van 

de gebruikte materialen en componenten, ook nadat deze geen deel meer 

uitmaken van het huidige gebouw. 

 

De deputatie stelt voor om voornoemd ontwerp goed te keuren en als wijze van 

gunnen van de werken de openbare procedure vast te stellen, in toepassing van 

artikel 36 van de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten 

 

Het ontwerp is digitaal beschikbaar. 

 

  
SDG 4. Kwaliteitsonderwijs 

SDG-subdoelstelling 4.a Bouwen en verbeteren van onderwijsfaciliteiten die 

aandacht hebben voor kinderen, mensen met een beperking en gendergelijkheid 

en die een veilige, geweldloze, inclusieve en doeltreffende leeromgeving bieden 

voor iedereen 

 

 
SDG 9. Industrie, innovatie en infrastructuur 

SDG-subdoelstelling 9.4 Tegen 2030 de infrastructuur moderniseren en 

industrieën aanpassen om hen duurzaam te maken, waarbij de focus ligt op een 

grotere doeltreffendheid bij het gebruik van hulpbronnen en van schonere en 

milieuvriendelijke technologieën en industriële processen, waarbij alle landen de 

nodige actie ondernemen volgens hun eigen respectieve mogelijkheden 
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4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 3 maart 2022. 

 

5. Financiële aspecten 

 

In de meerjarenplanning werd een krediet voorzien voor bouwen van een 

machineloods met leslokalen (M-blok) bij het provinciaal instituut voor technisch 

onderwijs te Stabroek. 

 

De kostenraming van deze werken bedraagt 3.109.577,31 EUR + 186.574,64 EUR 

(6 % btw) = 3.296.151,95 EUR. 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

De provincieraad hecht goedkeuring aan het ontwerp voor bouwen van een 

machineloods met leslokalen (M-blok) bij het provinciaal instituut voor technisch 

onderwijs te Stabroek, opgemaakt door cv Stramien te Antwerpen, en stelt als 

wijze van gunnen van deze werken de openbare procedure in toepassing van 

artikel 36 van de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten vast. 

 

VOORZITTER.- Geen vragen? 

 

De stemming kan starten. 
 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
34 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
34 leden hebben ja gestemd. 
 
Goedgekeurd met 34 stemmen ja. 

 

 

Nr. 3/4 van de agenda 

 

Vastgoed. Kathedralen van Antwerpen en Mechelen. Verhoging 

nominatieve subsidie voor de brandverzekering 2022. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Provinciedecreet, artikel 43 §2, 28° 

 

2. Juridische context 
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- Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de 

aanwending van sommige toelagen 

- Provinciaal reglement van 24 september 2020 betreffende de subsidiëringen en 

het toestaan van reservevorming door subsidietrekkers 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

Ingevolge een provincieraadsbesluit uit 1997 neemt de provincie de kosten van de 

brandverzekering van de Antwerpse kathedraal ten laste. De tenlasteneming 

bestaat erin dat de provincie de kathedraal opneemt in haar brandpolis en de 

jaarlijkse premie betaalt. Eenzelfde regeling werd later uitgewerkt voor de 

kathedraal van Mechelen. 

 

Het bedrag dat daarvoor in het budget staat ingeschreven, geldt als een 

nominatieve subsidie voor beide kerkfabrieken. Een verhoging ervan dient door uw 

raad goedgekeurd te worden. 

 

Het bedrag dat voor 2022 is ingeschreven – 118.000,00 EUR – is onvoldoende. De 

brandverzekering wordt geïndexeerd op basis van de ABEX-index die het voorbije 

jaar aanzienlijk gestegen is. Het tekort bedraagt 2.190,00 EUR. 

 

De bijlagen zijn digitaal beschikbaar. 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 10 maart 2022. 

 

5. Financiële aspecten 

 

De onder 3. gevraagde verhoging heeft geen financiële implicatie. 

De verhoging van het subsidiebedrag met 2.190,00 EUR op budgetsleutel A000155 

- A Dienst Architectuur en Vastgoed Interne werking - DAV - MJP000267 -

"Subsidie aan de kerkfabriek O.-L.-V.- Kathedraal voor de klimatisatie en de 

brandverzekering + Subsidie kathedraal Mechelen brandverzekering" (N) met ARK 

64901000 - Nominatieve subsidies wordt volledig gecompenseerd door eenzelfde 

vermindering van budgetsleutel A000155 - A Dienst Architectuur en Vastgoed 

Interne werking - DAV - MJP000264 – Andere erelonen, erelonen voor prestaties 

van notarissen, vergoedingen voor prestaties van particulieren met ARK 61300000 

Andere diensten en diverse leveringen. 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

De nominatieve subsidie ten behoeve van de brandverzekering van de kathedrale 

kerkfabrieken van Antwerpen en Mechelen zal verhoogd worden via een 

aanpassing van de raming binnen het departement Logistiek. 
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Het voorziene subsidiebedrag wordt in 2022 verhoogd met 2.190,00 EUR van 

118.000,00 naar 120.190,00 EUR. 

Budgetsleutel A000155 - DAV - MJP000267 -"Subsidie aan de kerkfabriek O.-L.-V.- 

Kathedraal voor de klimatisatie en de brandverzekering + Subsidie kathedraal 

Mechelen brandverzekering" (N) met ARK 64901000 - Nominatieve subsidies. 

Ter compensatie wordt budgetsleutel A000155 - A Dienst Architectuur en Vastgoed 

Interne werking - DAV - MJP000264 – Andere erelonen, erelonen voor prestaties 

van notarissen, vergoedingen voor prestaties van particulieren met ARK 61300000 

Andere diensten en diverse leveringen, verminderd met eenzelfde bedrag. 

 

VOORZITTER.- Geen vragen? 

 

De stemming kan starten. 
 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
32 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
32 leden hebben ja gestemd. 
 
Goedgekeurd met 32 stemmen ja. 

 

 

Nr. 3/5 van de agenda 

 

Vastgoed. Laakdal. Verkoop woning Geelsebaan 29. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Artikel 43 §2 van het provinciedecreet 

 

2. Juridische context 

 

Omzendbrief KB/ABB 2019/3 over de transacties van onroerende goederen door 

lokale en provinciale besturen en door besturen van erkende diensten 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

De provincie Antwerpen kocht het pand Geelsebaan 29 te Laakdal op 22 december 

1994 tegen de prijs van 64.452,32 EUR. Op 23 november 1995 werd het voor 

27 jaar in erfpacht gegeven aan het OCMW van Laakdal tegen een symbolische 

canon van 0,02 EUR/jaar en een renovatieverplichting. 

 

Nu de erfpacht in november 2022 ten einde loopt, wordt aan de erfpachter de 

mogelijkheid geboden het pand tegen schattingsprijs te kopen. De schatting door 

landmeter-expert Stef Geukens van landmeterskantoor Smets-Geukens-Haeverans 

bedraagt 235.000,00 EUR. 
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Het Vast Bureau van het OCMW heeft in vergadering van 13 januari 2022 beslist 

op het aanbod in te gaan. 

 

Aan uw raad wordt bijgevolg voorgesteld machtiging te verlenen tot de 

onderhandse verkoop van de woning Geelsebaan 29 te Laakdal aan de huidige 

erfpachter, het plaatselijke OCMW, tegen voormelde schattingsprijs. 

 

De bijlagen zijn digitaal beschikbaar. 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 3 maart 2022. 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Machtiging wordt verleend tot de verkoop van het pand Geelsebaan 29 te Laakdal, 

ten kadaster gekend Laakdal, 4de afdeling sectie C nummer 223a4, groot 8a 73ca, 

aan het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Laakdal, tegen de 

prijs van 235.000,00 EUR. 

 

Artikel 2: 

Beslist wordt aan de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie 

ontslag van ambtshalve inschrijving te verlenen bij de overschrijving van de akte. 

 

VOORZITTER.- Geen vragen? 

 

De stemming kan starten. 
 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
34 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
34 leden hebben ja gestemd. 
 
Goedgekeurd met 34 stemmen ja. 

 

 

Nr. 3/6 van de agenda 

 

Vastgoed. Fietsostrade F1 Antwerpen-Brussel. Gedeelte van station 

Mechelen tot grens Zemst. Aankoop innemingen 5, 6 en 11. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Artikel 43 van het provinciedecreet van 9 december 2005. 

 

2. Juridische context 
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- Onteigeningsdecreet d.d. 24 februari 2017 

- Besluit van de Vlaamse regering van 27 oktober 2017 tot uitvoering van het 

Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 

- Omzendbrief KB/ABB 2019/3 over de transacties van onroerende goederen door 

lokale en provinciale besturen en door besturen van erkende diensten 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

Op 3 januari 2020 hechtte de deputatie goedkeuring aan de onteigeningsstaat voor 

de aanleg van een fietsostrade vanaf het station van Mechelen tot aan de grens met 

Zemst (Vlaams-Brabant), deel van de fietsostrade F1 Antwerpen-Brussel en gaf de 

deputatie het team Vastgoed in afwachting van de goedkeuring van het bezettings- 

en onteigeningsplan door de provincieraad, opdracht om op basis daarvan reeds 

minnelijke onderhandelingen aan te vatten met de eigenaars. 

 

Het gaat om 21 innemingen, eigendom van 9 verschillende eigenaars. 

De innemingen zijn gelegen langsheen spoorlijn 25. Aan de voorzijde grenzen de 

meeste percelen aan de Brusselsesteenweg. Het betreft percelen die hetzij braak 

liggen, hetzij de achterzijde vormen van KMO-percelen. 

 

De betrokken percelen zijn volgens het gewestplan Mechelen (KB 05/08/1976) 

ingekleurd als: 

- woongebied met overdruk ‘reservatie- en erfdienstbaarheden’ (innemingen 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9a en 10b); 

- natuurgebied (innemingen 9b en 10a); 

- gebied voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s met overdruk ‘reservatie- en 

erfdienstbaarheidsgebieden’ (innemingen 11 tot en met 22). 

 

Thans kunnen de verkoopbeloftes voor innemingen 5a, 5b, 6, 11a en 11b ter 

goedkeuring voorgelegd worden. 

 

De grond wordt aangekocht tegen de schattingsprijs volgens het schattingsverslag 

van 27 november 2019 van landmeter-expert Pieter Bouvin. Bovenop de 

grondwaarde bekomen de verkopers nog de bij een onteigening gebruikelijke 

wederbeleggingsvergoeding en wachtintrest, alsook een vergoeding voor opstanden, 

waaronder een inbraakbestendige omheining. 

 

Volgende bijzondere voorwaarden werden afgesproken met Mercedes-Benz en dienen 

in de akte vermeld te worden: 

- De aannemer van de provincie zorgt voor de verwijdering van de huidige 

opstanden. De provincie zal hier zelf de kosten voor dragen. Mercedes-Benz 

plaatst na afloop der werken een nieuwe afsluiting en alarminstallatie in eigen 

beheer. Mercedes-Benz zal hiervoor de kosten dragen. 

 

Volgende praktische afspraak werd gemaakt met Mercedes-Benz: 
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- De verkoper stemt erin toe dat de werken reeds een aanvang mogen nemen na de 

goedkeuring van dit akkoord door de provincieraad van de provincie Antwerpen. 

 

Ook Iverlek heeft via mail laten weten dat de provincie op haar inneming al mag 

beginnen met het rooien van de bomen. 

 

Eén bodemattest (perceel 480n) is niet blanco omdat er op deze grond een risico-

activiteit aanwezig is of was, maar het stelt wel dat er geen verdere maatregelen 

moeten worden uitgevoerd. 

 

De bijlagen zijn digitaal beschikbaar. 

 

 
SDG 11. Duurzame steden en gemeenschappen  

SDG-subdoelstelling 11.2 Tegen 2030 toegang voorzien tot veilige, betaalbare, 

toegankelijke en duurzame vervoerssystemen voor iedereen, waarbij de 

verkeersveiligheid verbeterd wordt, met name door het openbaar vervoer uit te 

breiden, met aandacht voor de behoeften van mensen in kwetsbare situaties, 

vrouwen, kinderen, personen met een handicap en ouderen. 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 10 maart 2022. 

 

5. Financiële aspecten 

 

Krediet is voorzien in het budget. 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Onder verklaring dat de verwerving gebeurt voor openbaar nut, met name voor de 

aanleg van het gedeelte van het station van Mechelen tot de grens met Zemst van de 

fietsostrade F1 Antwerpen-Brussel, wordt machtiging gegeven tot de aankoop van 

volgende innemingen van de onteigeningsplannen ‘Innemingen 3 tot 6 - Bezetting A’ 

van 16 juni 2020 met precad nummer 12403/10476 en ‘Innemingen 10a tot 17 - 

Bezettingen B en C’ van 23 november 2020 met precad nummer 12403/10478, beide 

van landmeter-expert Bert Milants. 

- Innemingen 5a, 5b en 6, ten kadaster gekend als Mechelen, derde afdeling, sectie 

E, nummers 480n/deel en 484e/deel, respectievelijk 21 m², 3 m² en 78 m² groot 

en eigendom van de nv Mercedes-Benz Mechelen, tegen de prijs van 

77.518,19 EUR, alle vergoedingen inbegrepen; 
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- Innemingen 11a en 11b, ten kadaster gekend als Mechelen, derde afdeling, sectie 

E, nummer 640t/deel, respectievelijk 5 m² en 43 m² groot en eigendom van de cv 

Iverlek, tegen de prijs van 9.936,00 EUR, alle vergoedingen inbegrepen. 

 

Artikel 2: 

Van perceel 640t, eigendom van de cv Iverlek, mag een gedeelte van 37 m² zoals 

aangeduid op het onteigeningsplan gebruikt worden als tijdelijke werfzone. 

 

Artikel 3: 

Volgende bijzondere verkoopvoorwaarde werd afgesproken met Mercedes-Benz: 

- De aannemer van de provincie zorgt voor de verwijdering van de huidige 

opstanden. De provincie zal hier zelf de kosten voor dragen. Mercedes-Benz 

plaatst na afloop der werken een nieuwe afsluiting en alarminstallatie in eigen 

beheer. Mercedes-Benz zal hiervoor de kosten dragen. 

 

VOORZITTER.- Geen vragen? 

 

De stemming kan starten. 
 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
32 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
32 leden hebben ja gestemd. 
 
Goedgekeurd met 32 stemmen ja. 
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4. Vrije tijd, personeel en ICT 

 

Nr. 4/1 van de agenda 

 

Provinciale Overheidsopdrachten. Opdracht voor diensten - Inhuring ICT 

consultancy - plaatsen opdracht, plaatsingswijze en opdrachtdocumenten. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Art. 43 §2 11° van het provinciedecreet: de provincieraad is bevoegd voor het 

vaststellen van de plaatsingsprocedure en het vaststellen van de voorwaarden van 

overheidsopdrachten. 

 

2. Juridische context 

 

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten. 

 

Het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 inzake plaatsing overheidsopdrachten in de 

klassieke sectoren. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

Verantwoording/motivering 

In de zitting van 13 september 2018 (perceel 3: documentbeheer) en 25 oktober 

2018 (perceel 1: algemene ICT consultancy en perceel 2: ICT security) heeft de 

deputatie de raamovereenkomsten voor ICT ondersteuning gegund. Deze 

opdrachten lopen respectievelijk in september en oktober 2022 ten einde. Het 

departement ICT wil de opdracht voor ICT consultancy terug in de markt zetten 

voor een periode van 48 maanden in de vorm van 5 percelen: 

 

 Perceel 1: IT operations en infrastructuur ondersteuning 

 Perceel 2: IT Security ondersteuning en IT forensics 

 Perceel 3: Documentum en Java ondersteuning 

 Perceel 4: Sharepoint en O365 ondersteuning 

 Perceel 5: CRM Dynamics ondersteuning. 

 

Het departement ICT heeft gedurende de voorbije jaren een optimalisatie 

uitgevoerd tussen de verhouding interne en externe medewerkers binnen het 

departement. Voor de inhuring van externe medewerkers worden steeds de 

volgende principes gehanteerd: 

 De pieken in de behoefte aan werkkrachten op te vangen in strategische 

projecten (zowel bij infrastructuur als applicatieprojecten). 
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 De continuïteit van de dienstverlening te garanderen bij gebrek aan interne 

medewerkers. 

 Kennis rond nieuwe technologieën of een nieuwe methodologie binnen te 

brengen of voor de opbouw van interne competenties. 

 In het kader van audits of ter ondersteuning van de verbetering van interne 

processen. 

 

Overheidsopdracht 

Het departement ICT heeft ervoor geopteerd om perceel 1 (IT operations en 

infrastructuur) in de markt te zetten via de niet-openbare procedure. Dit is een 

tweestaps-procedure waarin eerst de selectie wordt gevoerd en enkel de maximaal 

vijf geselecteerden het bestek ontvangen. Deze selectieleidraad werd aan de 

provincieraad van 24 februari voorgelegd. Hierbij worden nu de bestekken van de 

5 percelen voorgelegd. 

 

Perceel 1: IT operations en infrastructuur ondersteuning 

 

Het departement ICT heeft nood aan ondersteuning bij het beheer van onze ICT 

infrastructuur en operations. Meer specifiek voor het opzetten van nieuwe 

configuraties en systemen en voor het onderhouden en uitbreiden van bestaande 

configuraties en systemen. 

Perceel 2, 3, 4 en 5 worden in de markt gezet via de openbare procedure. Dit is een 

éénstapsprocedure, waarin alle geïnteresseerden het bestek kunnen raadplegen en 

een offerte kunnen indienen. Het tweede bestek dat wordt voorgelegd omvat dus 

perceel 2, 3, 4 en 5. 

 

Perceel 2: ICT Security ondersteuning en IT forensics 

 

Het departement ICT heeft nood aan ondersteuning bij het beheer en onderhoud 

van de bestaande security policy en bij de auditing van het provinciale netwerk en 

het opstellen van verbetertrajecten. Ook zijn we op zoek naar de nodige 

ondersteuning bij IT forensics en analyse ikv IT security incidenten. 

 

Perceel 3: Documentum en Java ondersteuning 

 

Voor documentbeheer gebruikt de provincie Documentum. Vooral de webtop 

interface en de workflow module vormen de cruciale onderdelen van deze 

omgeving. Het departement ICT heeft op verschillende niveaus nood aan 

ondersteuning binnen deze omgeving zowel bij ontwikkeling, opbouw van 

architectuur en ontwikkelen van gebruiksvriendelijke interfaces. Hier wordt gezocht 

naar expertise op het vlak van Java binnen de Documentum omgeving en kan 

aangevuld worden met kennis rond UI frameworks die voor de organisatie een 

meerwaarde kunnen betekenen. 

 

Perceel 4: Sharepoint en O365 ondersteuning 

 

Het departement ICT zoekt ondersteuning in het zorgen voor een empathische 

aanpak in het uitrollen en implementeren van Sharepoint Online. Dit vormt een 

onderdeel van onze O365 omgeving die we in de komende 4 jaar verder willen 

uitbouwen. We werken hier in een complexe organisatie waar de belangen van 

grote centrale diensten en kleinere decentrale diensten niet altijd op 1 lijn zitten. 



PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 

 46 

We zijn op zoek naar operationele ondersteuning, ondersteuning van gebruikers, 

documenteren van procedures en handleidingen, monitoring van de diensten als 

het ondersteunen bij de architecturale keuzes binnen deze omgeving en de link 

naar het Azure platform. 

 

Perceel 5: CRM Dynamics ondersteuning 

 

Het departement ICT zoekt ondersteuning bij de ontwikkeling en ondersteuning van 

het Microsoft CRM Dynamics platform. Deze omgeving vormt de kern van de opslag 

van de contactgegevens van onze klanten en wordt verrijkt met informatie 

gerelateerd aan deze klanten. Deze omgeving vormt 1 van de basispijlers van de 

centrale opslag van gebruikers gerelateerde informatie en wordt als dusdanig ook 

als een strategisch platform binnen onze organisatie gepositioneerd. We zijn op 

zoek naar organisaties die zowel kennis kunnen aanleveren, of zelfs volledige 

teams, mocht dit nodig zijn bij de ontwikkeling. 

 

Voor alle percelen geldt dat de raamovereenkomst wordt afgesloten met 

2 opdrachtnemers. De opdrachtnemer die eerst geklasseerd wordt bij de gunning 

van de opdracht krijgt het gros van de deelopdrachten. Enkel wanneer de eerst 

geklasseerde opdrachtnemer geen geschikte profielen beschikbaar heeft, wordt een 

deelopdracht toegewezen aan de tweede geklasseerde opdrachtnemer. De 

aanbestedende overheid kiest voor de gunning van de verschillende 

raamovereenkomsten van elk perceel de economisch voordeligste offerte op basis 

van onderstaande gunningscriteria. De gunningscriteria zijn voor alle 5 de percelen: 

 

Prijs 50% 

Ervaring en kwaliteit van de voorgestelde consultants 40% 

Beschikbaarheid van de voorgestelde consultants 10% 

 

Het ontwerp is digitaal beschikbaar. 

 

 
SDG 16. Vrede, Justitie en sterke publieke diensten. 

SDG-subdoelstelling: 16.6  Doeltreffende, verantwoordelijke en transparante 

instellingen ontwikkelen op alle niveaus. 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De kosten worden voor de rechtspersoon Provincie Antwerpen geraamd op: 

 

 Perceel 1: IT operations en infrastructuur ondersteuning: 1.000.000 EUR 

incl. btw 

 Perceel 2: IT Security ondersteuning en IT forensics: 200.000 EUR incl. btw 

 Perceel 3: Documentum en Java ondersteuning: 3.000.000 EUR incl. btw 

 Perceel 4: Sharepoint en O365 ondersteuning: 1.500.000 EUR incl. btw 

 Perceel 5: CRM Dynamics ondersteuning: 2.300.000 EUR incl. btw. 
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De ramingen zijn gebaseerd op de effectieve afname van externe consultancy door 

de verschillende diensten binnen DICT en de andere provinciale entiteiten. 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 3 maart 2022. 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

De provincieraad keurt de opdrachtdocumenten voor de overheidsopdracht voor het 

inhuren van IT consultancy, perceel 1 - IT operations en infrastructuur 

ondersteuning goed. 

 

Artikel 2: 

De provincieraad beslist een overheidsopdracht voor ICT Security ondersteuning en 

IT forensics (perceel 2) met een geraamde kostprijs van 200.000 EUR incl. btw, 

Documentum en Java ondersteuning (perceel 3) met een geraamde kostprijs van 

3.000.000 EUR incl. btw, Sharepoint en O365 ondersteuning (perceel 4) met een 

geraamde kostprijs van 1.500.000 EUR incl. btw en CRM Dynamics ondersteuning 

(perceel 5) met een geraamde kostprijs van 2.300.000 EUR incl. btw van het 

departement ICT over een periode van 48 in de markt te plaatsen. 

 

De provincieraad stelt als wijze van gunnen van de opdracht de openbare 

procedure voor diensten vast voor het sluiten van raamovereenkomsten met 

meerdere deelnemers. 

 

De provincieraad keurt de opdrachtdocumenten voor deze opdracht goed. 

 

VOORZITTER.- Geen vragen? 

 

De stemming kan starten. 
 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
32 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
32 leden hebben ja gestemd. 
 
Goedgekeurd met 32 stemmen ja. 

 

 

Nr. 4/2 van de agenda 

 

Provinciale overheidsopdrachten. Raamovereenkomst voor het leveren van 

diensten voor off-site backup, disaster recovery voor servers, en beperkte 

housing in een extern datacenter. Verlenging. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 
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Art. 43 §2 11° van het provinciedecreet: de provincieraad is bevoegd voor het 

vaststellen van de plaatsingsprocedure en het vaststellen van de voorwaarden van 

overheidsopdrachten. 

 

2. Juridische context 

 

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten. 

 

Het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 inzake plaatsing overheidsopdrachten in de 

klassieke sectoren. 

 

Het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, in het bijzonder artikel 38/1. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

Voorgeschiedenis en beleidscontext 

 

In vergadering van 25 januari 2016 heeft de provincieraad het plaatsen van een 

opdracht voor het leveren van een oplossing voor off-site back-up en recovery voor 

de periode 2016-2021 goedgekeurd met een kostenraming van 2.070.000 EUR 

exclusief btw over een periode van 60 maanden. 

 

In zitting van 27 april 2017 heeft de deputatie de raamovereenkomst voor het 

leveren van diensten voor off-site backup, disaster recovery voor servers, en 

beperkte housing in een extern datacenter gegund aan de nv Uptime Group te 

Edegem met ondernemingsnummer 0891.959.243. De deputatie keurde in 

hetzelfde besluit de geplande uitgaven, geraamd op 1.770.205 EUR inclusief btw, 

die gepaard gaan met deze opdracht goed over een periode van 60 maanden. 

 

In de zitting van 21 oktober 2021 heeft de deputatie de verhoging goedgekeurd 

van de raamovereenkomst voor het leveren van diensten voor off-site backup, 

disaster recovery voor servers, en beperkte housing in een extern datacenter voor 

een geraamd bedrag van 350.000 EUR incl. btw. 

 

Verantwoording/motivering 

 

De services en diensten vanuit het contract voor off-site back-up & recovery 

diensten zijn volledig afhankelijk en aansluitend op onze on-site storage in 

datacenter van het provinciehuis. Deze storage infrastructuur hebben we sinds 

2017 in gebruik en dient vervangen te worden begin 2023. 

 

Deze omgeving is duurzaam ingezet doch verlengen van de standaard support om 

de gewenste beschikbaarheid van gans onze storage infrastructuur te kunnen 

blijven garanderen is niet langer economisch verantwoord. 
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We wensen beide vervangings- en vernieuwingstrajecten samen te brengen in één 

aanbestedingsdossier en dienen alzo ook de looptijd van deze beide contracten 

gelijk te trekken. Bovendien zijn er door het vroegtijdig verbreken van het 

ondersteuningscontract op onze eigen storage infrastructuur ook ondersteuning en 

support vereist die we bijkomend afnemen via het contract van de externe 

datacenterdiensten. 

 

Een aanbestedingsdossier is ondertussen opgestart alsook het bestek zal ter 

goedkeuring worden ingediend om gans deze infrastructuur met de bijkomende 

diensten opnieuw aan te besteden. 

 

Gunning is voorzien eind 2022, vervanging en bijhorend vervangingstraject is 

ingepland tegen half 2023. We voorzien daarbij de mogelijkheid om tot eind 2023 

gegevens ter beschikking te houden in het externe datacenter met de nodige 

disaster recovery services om de continuïteit van de werking van al onze diensten 

te kunnen garanderen en de verdere digitalisering van onze diensten mogelijk te 

maken. 

 

Herziening van dataclassificatie bij onderhandelingen over de 

verlengingsmogelijkheden heeft een gunstig effect op de kostenevolutie en pricing 

van deze verlenging voor een periode van 1,5 jaar. Het contract met de nv Uptime 

Group (Arxus) zal initieel verlengd worden met één jaar (juli 2022 t.e.m. juni 2023) 

en kan vervolgens maandelijks verlengd worden om alzo services te kunnen 

afnemen tot uiterlijk eind 2023. 

 

Om deze redenen wil het departement ICT de raamovereenkomst voor het leveren 

van diensten voor off-site backup, disaster recovery voor servers, en beperkte 

housing in een extern datacenter verlengen voor een periode van 18 maanden en 

daarbij de kosten voor het beheer bijkomend verhogen met 492.000 EUR inclusief 

btw. 

 

Aangezien deze verlenging niet voorzien was in het bestek, wordt hiervoor een 

bijakte opgemaakt. Conform artikel 38/1 van het KB uitvoering kunnen aanvullende 

diensten verricht worden door de oorspronkelijke opdrachtnemer indien de 

verandering van opdrachtnemer: 

 

1° niet mogelijk is om economische of technische redenen, zoals wanneer de 

aanvullende goederen of diensten uitwisselbaar of interoperabel moeten zijn met 

bestaande uitrusting, diensten of installaties die in het kader van de 

oorspronkelijke opdracht zijn verworven; en 

2° tot aanzienlijk ongemak of een aanzienlijke kostenstijging zou leiden voor de 

aanbesteder. 

 

De wijziging houdt geen wijziging in van de algemene aard van de 

raamovereenkomst en wijzigt het voorwerp van de opdracht niet. 



PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 

 50 

 

Dit leidt niet tot bijkomende uitgaven op het DICT budget. 

 

Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). 

 
SDG 12. Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen 

SDG-subdoelstelling 12.7 Duurzame praktijken bij overheidsopdrachten 

bevorderen in overeenstemming met nationale beleidslijnen en prioriteiten 

 

 
SDG 16. Vrede, Justitie en sterke publieke diensten. 

SDG-subdoelstelling: 16.6 Doeltreffende, verantwoordelijke en transparante 

instellingen ontwikkelen op alle niveaus. 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 3 maart 2022. 

 

5. Financiële aspecten 

 

De kosten worden geraamd op 492.000 EUR incl. btw voor de kosten vanaf juli 

2022 tot december 2023. 

 

De raming hiervoor is als volgt samengesteld: 

 servicekosten periode van juli 2022 tot december 2023:  331.000 EUR 

 kosten voor uitvoeren van noodzakelijke wijzigingen en testen: 29.000 EUR 

 kosten voor ondersteuning en adviezen incl. integratie tooling van onze 

back-up storage: 132.000 EUR 

TOTAAL: 492.000 EUR. 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

De provincieraad beslist om de raamovereenkomst voor het leveren van diensten 

voor off-site backup, disaster recovery voor servers, en beperkte housing in een 

extern datacenter te verlengen met 18 maanden voor een kostenraming van 

492.000 EUR inclusief btw. 

 

VOORZITTER.- Geen vragen? 

 

De stemming kan starten. 
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Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
34 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
34 leden hebben ja gestemd. 
 
Goedgekeurd met 34 stemmen ja. 

 

 

Nr. 4/3 van de agenda 

 

Provinciale overheidsopdrachten. Raamovereenkomst voor het leveren van 

compute, opslag, backup en disaster recovery diensten. 

Opdrachtdocumenten. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Gelet op artikel 43 §2 11° van het provinciedecreet. 

 

2. Juridische context 

 

Gelet op artikel 38 § 1 1° c van de wet op overheidsopdrachten en bepaalde 

opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 17 juni 2016. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

Voorgeschiedenis en beleidscontext 

 

In vergadering van 27 januari 2022 keurde de provincieraad het plaatsen van de 

opdracht, de gunningswijze en de selectieleidraad voor de overheidsopdracht 

Implementatie van ICT Diensten betreffende Compute, Opslag, Backup en Disaster 

Recovery goed. 

 

De geselecteerde kandidaten zullen uitgenodigd worden om een offerte in te dienen 

op basis van het bestek dat hierbij ter goedkeuring aan de provincieraad wordt 

voorgelegd. 

 

Verantwoording/motivering 

 

Het departement ICT is op zoek naar een partner voor: 

 

 het leveren van compute, opslag en back-up diensten in de datacenters van 

Provincie Antwerpen en de daarbij horende nazorg en ondersteuning; 

 het leveren van datacenter diensten (Housing), Infrastructure-as-a-Service 

(IaaS), Disaster-Recovery-as-a-Service (DRaaS) en Backup-as-a-Service 

(BaaS) diensten in de datacenters van de aanbieder of een publieke cloud 

omgeving; 
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 het uitvoeren van een migratie van de huidige omgeving naar de nieuwe 

omgeving; 

 het leveren van connectiviteit tussen de datacenters van Provincie 

Antwerpen en de datacenters of publieke cloud omgeving van de 

dienstenleverancier. 

 

Provincie Antwerpen beschikt over compute, opslag en back-up infrastructuur die 

gehost is in haar eigen datacenters. Wat betreft de dagelijkse beheersactiviteiten is 

deze infrastructuur veelal in eigen beheer. Voor het verzorgen van de continuïteit 

van de hardware, wordt er beroep gedaan op onderhoudscontracten (maintenance) 

geleverd door de dienstenleverancier. Voor specifieke beheerstaken m.b.t. de 

opslag infrastructuur wordt er eveneens gebruik gemaakt van externe expertise. 

 

 Compute: de huidige centrale omgeving bestaat uit een gevirtualiseerde 

omgeving met een 240-tal virtuele machines alsook compute diensten voor 

de decentrale diensten van Provincie Antwerpen. 

 Opslag: opslag wordt geleverd d.m.v. een opslag oplossing met 

verschillende lagen (tiers). 

 Back-up: een back-up naar disk oplossing voor datacenter en decentrale 

diensten werd geïmplementeerd op infrastructuur in de datacenters van 

Provincie Antwerpen die onafhankelijk is van de compute en opslag 

infrastructuur. 

 

Bijkomend worden er in een datacenter van een externe dienstverlener Disaster 

Recovery en Back-up diensten (as-a-service) afgenomen. 

 

 Backup-as-a-Service (BaaS): replicatie van backups van de systemen en 

toepassingen gehuisvest in de datacenters van de Provincie Antwerpen en 

van backups van de decentrale diensten naar de datacenters van de 

dienstenleverancier. 

 Disaster-Recovery-as-a-Service (DraaS): afhankelijk van de classificatie 

(kriticiteit) van de werklasten worden deze gerepliceerd naar de DRaaS 

omgeving, of worden deze in geval van een noodsituatie op basis van een 

restore operatie terug online gebracht op de DRaaS omgeving. 

 Infrastructuur-as-a-Service (IaaS): gevirtualiseerde werklasten die o.a. uit 

beschikbaarheidsoverwegingen permanent moeten draaien in het datacenter 

van de dienstenleverancier. 

 Housing: housing diensten maken het mogelijk om fysieke IT componenten 

te housen binnen het datacenter van de externe dienstenleverancier. Er 

wordt momenteel slechts zéér beperkt gebruik gemaakt van deze oplossing. 

Provincie Antwerpen tracht steeds zo veel mogelijk gebruik te maken van 

gevirtualiseerde infrastructuur componenten. 

 Connectiviteit (NET): de externe dienstenleverancier voorziet ook 

connectiviteit door middel van een glasvezelverbinding tussen de 

datacenters van Provincie Antwerpen en het extern datacenter. Deze 

verbinding biedt ondersteuning voor zowel een Laag 3 (IP) als Laag 2 

(Ethernet) topologie. 

 

Omdat continuïteit van de dienstverlening uiterst belangrijk is wordt er gekozen 

voor een voldoende lange looptijd van de opdracht: een initiële vaste looptijd van 

4 jaar om de opdrachtnemer de kans te geven om zijn opstartinspanningen af te 



VERGADERING VAN 24 MAART 2022 

 53 

schrijven en 3 mogelijke verlengingen van telkens 1 jaar om de provincie toch de 

nodige continuïteit en flexibiliteit te waarborgen. De maximale looptijd van de 

opdracht bedraagt dus 7 jaar. 

 

De offertes zullen worden beoordeeld op basis van volgende gunningscriteria: 

 

- Duurzaamheid: 5% 

- Algemeen: 5% 

- Oplossing: 30% 

- Transitie: 10% 

- Prijs: 50%. 

 

Het gunningscriteria “Duurzaamheid” wordt enerzijds geëvalueerd op de energie 

efficiëntie van de oplossing en anderzijds op de mate waarin de aanbieder bijdraagt 

aan de Sustainable Development Goals (SDG) van de VN. De beoordeling gebeurt 

op basis van vermelde elementen die gescoord worden bij evaluatie van de 

offertes. 

 

Het gunningscriteria “Algemeen” wordt geëvalueerd op de volledigheid van het 

antwoord, het volgen van de vormvereisten en de transparantie van de aanbieder 

in de offertes die worden ingediend en besproken tijdens de onderhandelingen. 

 

Het gunningscriteria “Oplossing” wordt geëvalueerd op drie criteria: 

- De mate waarin de inschrijver de behoeften van Provincie Antwerpen goed 

begrepen heeft, en dit als dusdanig ook gereflecteerd wordt in de gemaakte 

Offerte. 

- De Technische Kwaliteit van de Oplossing aan de hand van 

kwaliteitsattributen: 

o Aanpasbaarheid (eenvoud om een verandering door te voeren) 

o Schaalbaarheid (eenvoud om capaciteit toe te voegen en te wijzigen) 

o Beheerbaarheid (eenvoud van het operationele beheer van de 

oplossing) 

o Verrekenbaarheid (eenvoud van het berekenen en toewijzen van de 

gebruikskosten) 

o Beschikbaarheid (mate van garantie op beschikbaarheid en de 

geleverde prestaties van de oplossing en diensten) 

o Integriteit (eenvoud om te bepalen of er al dan niet misbruik wordt 

gemaakt). 

- De Kwaliteit van de Aangeboden Dienstverleningsniveaus (SLA’s). 

 

Het gunningscriteria “Transitie” wordt geëvalueerd op de aanpak met betrekking tot 

de transitie van de huidige situatie naar de gevraagde situatie, de kwaliteit van het 

uitgewerkte transitie plan alsook de garanties met betrekking tot de duurtijd en 

tijdige uitvoering van de Transitie. 
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Het gunningscriteria “Prijs” wordt beoordeeld aan de hand van een TCO over 7 jaar 

berekend en geëvalueerd op basis van berekeningen die voorzien zijn in het 

Prijsformulier, dat deel uitmaakt van dit bestek. De bepaling van de meest gunstige 

prijs wordt mede gebaseerd op basis van een weging coëfficiënt zoals opgenomen 

in een tabel (75% / 25%). De prijs evaluatie houdt rekening met de prijs van de 

transitie en dienstverlening jaar één tot en met vier, de uitbreidingen, aanvragen 

op afroep alsook de volledige dienstverlening van eventuele verlengingen jaar vijf 

tot en met zeven. 

 

Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). 

 
SDG 12. Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen 

SDG-subdoelstelling 12.7 Duurzame praktijken bij overheidsopdrachten 

bevorderen in overeenstemming met nationale beleidslijnen en prioriteiten 

 

 
SDG 16. Vrede, Justitie en sterke publieke diensten. 

SDG-subdoelstelling: 16.6  Doeltreffende, verantwoordelijke en transparante 

instellingen ontwikkelen op alle niveaus. 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De opdracht wordt geraamd op 4.000.000 EUR incl. btw voor de rechtspersoon 

Provincie Antwerpen. 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 3 maart 2022. 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

De provincieraad keurt de opdrachtdocumenten voor de overheidsopdracht met 

betrekking tot de opdrachtdocumenten voor de raamovereenkomst voor het leveren 

van compute, opslag, back-up en disaster recovery diensten goed. 

 

VOORZITTER.- Geen vragen? 

 

De stemming kan starten. 
 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
34 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
34 leden hebben ja gestemd. 
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Goedgekeurd met 34 stemmen ja. 
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6. Interpellaties 

 

Nr. 6/1 van de agenda 

 

Interpellatie in verband met PRUP Electrabel Schelle, ingediend door Louis 

Schoofs (Groen). 

Interpellatie 

 

 

Toelichting 

 

Verwijzend naar de mondelinge vraag van mijn collega Diederik Vandendriesche 

28.03.2019 betreffende de toekomst van de Electrabelsite in Schelle en mijn 

schriftelijke vraag van 22.11.2020 betreffende de evolutie van het PRUP Electrabel 

Schelle. 

 

Ik verwijs naar de 3de versie scopingsnota 2 van 25.03.21, consulteerbaar 

op de website van de provincie 

 

- Na het stopzetten van de activiteiten op de Electrabelsite dringt een zinvol 

debat omtrent een nieuwe invulling en/of herbestemming zich op. Het 

gebied ligt namelijk op een strategische locatie in het Vlaamse landschap, in 

de Scheldevallei aan de Rupelmonding, en herbergt waardevolle industriële 

erfgoedelementen zoals de tuinwijk, de generatorhal en het pomphuis. 

Toekomstige invullingen moeten verder bouwen op de bestaande troeven en 

karakteristieken van de site en dienen gepositioneerd te worden binnen een 

ruimer kader. Zo vormt deze site één van de focusgebieden binnen het 

strategisch project “gebiedsprogramma Rupelstreek” dat de Rupelregio als 

geheel en ruimtelijke eenheid met een gemeenschappelijke identiteit wil 

positioneren…. 

 

- Op basis van ontwerpend onderzoek heeft de provincie een eerste stap gezet 

naar een zinvolle en duurzame herbestemming van de Electrabelsite. Het 

onderzoek, waarin werd onderzocht wat de mogelijke 

ontwikkelingsperspectieven van de site zijn in een ruimere context van het 

omgevende landschap van de Schelde en de Rupel en in de grootstedelijke 

context, werd in 2018 afgerond. De provincie Antwerpen wil door middel van 

de opmaak van een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) de 

inzichten en conclusies van het onderzoek juridisch verankeren. Het PRUP 

werd opgemaakt in functie van de kwaliteitsvolle ruimtelijke ontwikkeling 

van het gebied en vanuit het initiatief van de Provincie. Grondeigenaar 

Cardoen krijgt in het planproces geen officiële rol toegedeeld en is dus een 

te betrekken stakeholder. De grondeigenaar is wel verantwoordelijk voor 

latere vergunningsaanvragen wanneer het PRUP op terrein wordt 

uitgevoerd. 
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- De volgende stappen (ik verwijs verder naar de website van de provincie); 

Het resultaat is het voorontwerp-PRUP dat de deputatie goedkeurde op 8 

april 2021. We zetten daarbij in op zuinig ruimtegebruik en behoud van 

groen. Enerzijds stellen we op een compacte zone naast de generatorhal 

maximum 300 woningen, een cultuurhal, horeca en recreatie voor. 

Anderzijds willen we de huidige zonevreemde bossen in bosgebied omzetten 

en extra natuurgebied aanduiden in zoekzone 3, dat is de zone met 2 van de 

3 windmolens, die ondertussen afgebroken zijn. 

 

Nu vragen we advies aan de decretaal bepaalde adviesinstanties. Dat zijn 

de gemeentebesturen van Schelle, Hemiksem en Niel, en een aantal Vlaamse 

instanties zoals onder andere het departement Omgeving, De Vlaamse Waterweg, 

de Vlaamse Milieumaatschappij, het Agentschap Natuur en Bos,… Op basis van die 

adviezen zetten we het voorontwerp om naar het ontwerp-PRUP. Op dat ontwerp-

PRUP kan iedereen tijdens het openbaar onderzoek reageren. Omwonenden, 

betrokkenen en geïnteresseerde burgers krijgen op dat moment alle kansen om 

hun mening te geven. 

 

Een omgeving leeft en hebben deze betekenis in het project en proces van 

het PRUP? 

Tijdens deze fase van het onderzoek horen wij dat er een aanvraag van Cardoen 

om gedurende 3 jaar 45 weken per jaar iets te organiseren van 300 tot 999 

toeschouwers per week. Hoe situeert zich dit in het project, proces? Is de 

vergunningsaanvraag een voorafname op het Provinciaal Ruimtelijk 

Uitvoeringsplan, dat in opmaak is. Het verlenen van deze vergunning zou een 

voorafname zijn op dit planningsproces. 

 

Ik verwijs hierbij naar het verslag van de projectgroep PRUP Electrabelsite van 

2019.01.16 -ik citeer- waarin Cardoen zich excuseert voor artikels in de pers en de 

reactie van de provincie die aangeeft dat de perceptie bij de bevolking al niet zo 

positief is. De provincie benadrukt dat ze een onafhankelijk onderzoek voeren en 

dat de Electrabelsite werd geselecteerd uit het gebiedsgericht project Rupelstreek. 

 

Is er op dit moment meer duidelijkheid rond de locatie voor visclub “Penneke Volt”, 

is er reden dat geruchten voor een andere locatie een fundament hebben? 

 

Hierbij mijn gebundelde vragen? 

 Wat is het projectverloop qua timing en inhoud? Waar staat men nu? 

 Zijn alle stakeholders voldoende betrokken in de ontwikkeling van project en 

is er gezamenlijk draagvlak? 

 

VOORZITTER.- De heer Schoofs heeft het woord. 
 
De heer SCHOOFS.- Mijnheer de voorzitter, mevrouw de ondervoorzitter, geachte deputatie, 
collega’s, het betreft een interpellatie rond PRUP van de Electrabel site te Schelle. 
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Ik verwijs even naar de mondelinge vraag van mijn collega Diederik op 28 maart 2019, 
betreffende de toekomst van de Electrabelsite in Schelle. En mijn schriftelijke vraag van 
22 november 2020 betreffende de voortschrijdende evolutie van het PRUP of Electrabel Schelle. 
En ik verwijs naar de derde versie van de scopingsnota van 25-3-21 die consulteerbaar is op de 
website van de provincie. En ik dacht dat het ook het laatste document is dat te consulteren is. 
 
Ik schets even, na het stopzetten van de activiteiten op de Electrabelsite dringt, zo staat het ook 
in de nota, een zinvol debat omtrent de nieuwe invulling en of herbestemming zich op, het 
gebied ligt namelijk op een strategische locatie in het Vlaams landschap, in de Scheldevallei aan 
de Rupelmonding en herbergt waardevolle industriële en erfgoed elementen zoals de tuinwijk, 
de generatorhal en het pomphuis. Toekomstige invullingen moeten verder bouwen op de 
bestaande troeven, haar karakteristieken van de site en dienen gepositioneerd te worden binnen 
een ruimer kader. Zo vormt deze site één van de focusgebieden binnen het strategisch project 
gebiedsprogramma Rupelstreek dat de Rupelregio als geheel ruimtelijke eenheid met de 
gemeenschappelijke identiteit wil positioneren. Ik denk dat het een sterke en goede 
omschrijving is. 
 
Op basis van ontwerpend onderzoek heeft de provincie een eerste stap gezet naar een zinvolle en 
duurzame herbestemming. Dit zit ten noorden van de Electrabelsite. Het onderzoek waarin 
werd onderzocht wat de mogelijke ontwikkelingsperspectieven van de site zijn, in een ruimere 
context van het omgevend landschap van de Schelde en de Rupel en in de grootstedelijke 
context werd in 2018 afgerond. De provincie Antwerpen wil door middel van de opmaak van een 
PRUP de inzichten en conclusies van het onderzoek juridisch verankeren. Het PRUP werd 
opgemaakt in functie van de kwaliteitszorg ruimtelijke ontwikkeling van het gebied en vanuit 
het initiatief van de provincie. En ik lees verder, grondeigenaar Cardoen krijgt in het planproces 
geen officiële rol toebedeeld en is dus een te betrekken stakeholder. De grondeigenaar, staat er 
verder in de tekst, is wel verantwoordelijk voor latere vergunningsaanvragen wanneer het PRUP 
op het terrein wordt uitgevoerd. De volgende stappen, zoals ik lees, het resultaat is het 
voorontwerp PRUP dat de deputatie goedkeurt op 8 april 2021. We zetten daarbij in op een 
zuinig ruimtegebruik en behoud van groen. Enerzijds stellen we op een compacte zone naast de 
generatorhal, maximum 300 woningen, cultuurhal horeca en creatie voor. Anderzijds willen we 
de huidige zonevreemde bossen in bosgebied omzetten in extra natuurgebied, aanduiden in 
hoekzone drie en dat is de zone twee van de drie windmolens die ondertussen afgebroken zijn. 
Ik lees verder, nu vragen we advies aan het decretaal, bepaalde adviesinstanties, dat zijn de 
gemeentebesturen van de Schelle, Hemiksem, Niel en een aantal Vlaamse instanties zoals ook 
onder andere het departement omgeving, de Vlaamse waterweg, de Vlaamse 
Milieumaatschappij, het Agentschap Natuur en Bos. Op basis van die adviezen zetten we het 
voorontwerp om naar het ontwerp PRUP. Op dat ontwerp PRUP kan iedereen tijdens het 
openbaar onderzoek reageren, omwonenden, betrokkene, geïnteresseerde burgers krijgen op dat 
moment alle kansen om hun mening te geven. Tot daar. 
 
Een omgeving is geen rigide iets, die omgeving leeft, burgers, verenigingen. En een aantal 
dingen gebeuren en mijn vraag is eigenlijk dan ook, waar staan we in dat PRUP? En om concreet 
te zijn, tijdens deze fase van het onderzoek horen we dat er een aanvraag van Cardoen, ik dacht 
in januari, ik heb de kopies bij, om gedurende drie jaar 45 weken per jaar iets te organiseren van 
300 tot 999 toeschouwers per week. Hoe situeert zich dit in het projectproces? Is de 
vergunningsaanvraag een voorafname op het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan dat in 
opmaak is? Het verlenen van deze vergunning zou dan denk ik een voorafname zijn op dit 
planningsproces. Ik verwijs hierbij naar het verslag van de projectgroep PRUP Electrabelsite van 
16 januari 2019, ik citeer, waarin Cardoen zich excuseert voor artikels in de pers en de reactie 
van de provincie die aangeeft dat de perceptie bij de bevolking al niet zo positief is. De provincie 
benadrukt dat ze een onafhankelijk onderzoek voeren, en dat hoort ook zo, en dat de 
Electrabelsite werd geselecteerd uit een gebiedsgericht project Rupelstreek. Is er op dit moment 
meer duidelijkheid rond locatie voor Visclub Pennekenvolt? Is er reden dat geruchten voor een 
andere locatie, een fundament hebben. Geruchten… Ik verwijs naar de nota van 23-10-2019 
waar iets gemeld wordt van de Maalbeekvallei. Maar ik verwijs ook naar mijn contacten met 
gemeenteraadsleden betreffende de GECORO van 20-10-21 waar blijkbaar gezegd zou zijn, 
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Pennekenvolt blijft op de huidige locatie. Dus mijn gebundelde vragen zijn dan, in een project 
dat deftig omschreven is, wat is het projectverloop qua timing en inhoud, waar staan we nu? 
Zijn alle stakeholders op dit moment voldoende betrokken in de ontwikkeling van het project en 
is er een gezamenlijk draagvlak of niet? Bedankt. 
 
VOORZITTER.- Dank je wel. Gedeputeerde Lemmens heeft het woord. 
 
De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Mijnheer de voorzitter, ondervoorzitter, collega’s, mijnheer 
Schoofs, bedankt voor uw interesse rond dit toch wel belangrijke dossier. 
 
U hebt vragen rond het projectverloop, de timing, de inhoud, waar dat we nu staan. Wel, een 
planningsproces is natuurlijk een verhaal dat verschillende stappen kent. En voor dit specifieke 
gebied is eerst een ontwerpend onderzoek geweest waarbij de verschillende claims alsook de 
opportuniteit die het gebied zou kunnen opnemen, die werden daar onderzocht. Als deze 
resultaat hebben, sorry, als deze resultaten de basis gevormd hebben voor de startnota, waar u 
dan ook zelf naar verwijst. Op 19 mei 2021 is er een plenaire vergadering over het voorontwerp 
PRUP en het ontwerp plan-MER georganiseerd. De Dienst Ruimtelijke Planning werkt 
momenteel verder op twee sporen, met name de verwerking van de adviezen uit de plenaire 
vergadering en de opstart van een ontwerpend onderzoek voor het openruimtegebied. De Dienst 
Ruimtelijke Planning is momenteel volop bezig om via bilaterale gesprekken verder duiding te 
krijgen over de inhoud van de adviezen, alsook om consensus te vinden tussen de inhoud van 
deze adviezen. Naast het verwerken van de adviezen wordt momenteel ook door de Dienst 
Ruimtelijke Planning gekeken op welke manier de open ruimte, en we creëren veel open ruimte, 
die we met het PRUP creëren effectief vormgegeven kan worden. Door de deputatie is de 
opdracht gegeven om met de gebruikers van de open ruimte en de verschillende adviesinstanties 
samen te komen tot een gedragen visie voor het ganse gebied. Voor de realisatie van een 
kwalitatief openruimtegebied, nu grotendeels blauwe en paarse zone op het gewestplan, is meer 
nodig dan enkel een PRUP. Met het ontwerp voor de inrichting van de open ruimte willen we 
ook effectief met gebruikers van de open ruimte afspraken kunnen maken. De doelstelling van 
dit ontwerptraject is te komen tot een gedragen masterplan voor de open ruimte met een 
actieplan voor realisatie van de visie. Het PRUP zal hierbij één van de acties zijn. Pas nadien zal 
de verdere juridische doorvertaling gebeuren en wordt het planningsproces verdergezet. 
Misschien toch even wat die open ruimte betreft, en ik wil van de gelegenheid toch 
gebruikmaken om dit hier te zeggen, momenteel natuurlijk is dit gebied niet toegankelijk voor 
de bevolking. Dat is een industriezone waar er nu 10 hectare bedrijvigheid is, waar er 28 hectare 
gemeenschaps- en nutsvoorzieningen voorzien zijn, waar 14 hectare landbouw nog is, 1 hectare 
reservaat en natuur en overig groen, 10 hectare. In het voorontwerp van het PRUP komen wij tot 
wonen 8,8 hectare, landbouw 12 hectare, reservaat en natuur 28 hectare, overig groen 1 hectare, 
bos 5,5 hectare, recreatie. Dat wil dus zeggen dat wij gaan naar een gebied toegankelijk maken 
van 32,5 hectare groen en bos. Dat is dus een enorme meerwaarde voor de buurt. En de mensen 
zullen daar nu binnen kunnen. Dat zou een open, mooie, ruimte worden. 
 
Alvorens nog op andere vragen te antwoorden, de andere vraag te antwoorden, u hebt ook nog 
van Pennekenvolt iets gezegd. Wel, Pennekenvolt willen wij daar behouden. Er is niks zo erg dan 
een vissersclub van plek te doen veranderen. 
 
De initiatieven die mijnheer Cardoen ondertussen neemt, ja, dat is natuurlijk los van het ganse 
PRUP en dat doet hij in overleg met de gemeente. Daar moet hij een aantal afspraken mee 
maken en dat gebeurt nu. Maar daar hebben wij natuurlijk als provincie, mijnheer Schoofs, geen 
vat op en zijn wij ook niet in gekend. 
 
Dan vraagt u, zijn alle stakeholders voldoende betrokken in de ontwikkeling van het project en is 
er gezamenlijk draagvlak? Reeds voor de opstart van het PRUP werd een participatietraject 
opgezet. Gedurende een periode van december 2016 tot mei 2018 zijn twee intensieve 
ontwerpworkshops georganiseerd en één afsluitende infomarkt op 23 mei 2018 waar de 
resultaten van de workshops en maquettes gemaakt tijdens de workshops werden voorgelegd. Al 
dit materiaal vormde de basis voor de verschillende scenario’s die nadien zijn doorvertaald in de 
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startnota van het PRUP Electrabel. Tijdens de publieke raadpleging van de startnota werd een 
infomoment georganiseerd die breder dan enkel de decretale verplichtingen werd 
gecommuniceerd. We hebben daar ook enorm veel interessante feedback ontvangen. Op basis 
daarvan werd de startnota verfijnd tot een scopingsnota. Samen met het planteam, het 
studiebureau, het gemeentebestuur van Schelle en de Vlaamse adviesinstanties ging de 
provincie verder aan de slag om met al die voorgestelde scenario’s te komen tot een afgewogen 
en realiseerbaar plan. Op verschillende momenten werden zowel burgers als adviesinstanties 
betrokken bij de opmaak van het voorontwerp PRUP. Ook verder in het proces zullen wij naar 
goede traditie van dit huis de stakeholders blijven betrekken. Zo werd op 26 oktober 2021 door 
de Dienst Ruimtelijke Planning een toelichting gegeven over het voorontwerp van het PRUP aan 
een intergemeentelijke GECORO. Deze intergemeentelijke GECORO bestaat uit de gemeenten 
Schelle, Hemiksem en Niel. Op deze intergemeentelijke GECORO begreep men dat er een 
compacte ontwikkeling nodig was om de grote aaneengesloten ruimte te kunnen realiseren en 
konden die dan ook de principes en de keuzes begrijpen. Ze vonden het dan ook positief dat er 
bijkomende toegankelijke groene ruimte wordt gerealiseerd. Ik heb er daarjuist al naar 
verwezen. Bijkomende toegankelijke ruimte. En ja, ik herhaal het nog eens, dat de Electrabelsite 
toegankelijk zal worden gemaakt. Er werd afgesproken dat de provincie de intergemeentelijke 
GECORO ook nog in het verdere traject zal blijven betrekken. Nu, draagvlak creëren, beste 
collega’s, is natuurlijk niet hetzelfde als tegemoetkomen aan alle specifieke wensen van 
iedereen, dat is onmogelijk. Maar in een planningsproces worden alle wensen afgewogen en 
wordt op basis van doordacht onderzoek een keuze gemaakt om te komen tot een goed 
afgewogen en realiseerbaar plan voor deze site en daar werken we verder aan. Ik hoop, mijnheer 
Schoofs, dat ik op die manier op uw vragen heb geantwoord. 
 
VOORZITTER.- Dank u wel, gedeputeerde Lemmens. De heer Schoofs heeft het woord. 
 
De heer SCHOOFS.- Ja, misschien, ik weet niet of ik die vraag zo specifiek gesteld heb, maar de 
scopingsnota is van 25-03-21, dat is een jaar geleden ongeveer, of exact. Wanneer komt er een 
volgend formeel momentum? Wanneer is het PRUP, is daar een einddatum voorzien of is dit 
niet gekend? Of hangt dat nog …  
 
De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Wel, laten we zeggen, mijnheer Schoofs, dat een PRUP en 
een einddatum, dat dat twee zaken zijn die in Vlaanderen spijtig genoeg niet te voorzien zijn. Als 
ik u nu een einddatum zou zeggen, dan gaat u mij binnen enkele maanden misschien vragen 
van, ja, en waarom heb je dat niet gehaald? Dat is onmogelijk om te zien. Maar wij zijn 
momenteel, zoals ik gezegd heb, met alle partners op het terrein, ook met alle adviesinstanties 
aan het bekijken hoe we hier nu mee verder gaan. Het zal u ook niet onbekend zijn dat wij een 
covidverhaal achter ons hebben en dat we op bepaalde momenten, ja, daar ook wel problemen 
hebben gehad om elkaar op een goede manier te zien. Maar in elk geval de bedoeling is om met 
dit verhaal, want als u ziet, ik heb daarjuist een aantal data’s genoemd, 2016, enzovoort, 
enzovoort. We zijn er al heel lang mee bezig. Maar dat is nu eenmaal Vlaanderen, we moeten 
met heel veel mensen praten en tot goede overeenkomsten komen. 
 
VOORZITTER.- De heer Schoofs heeft het woord. 
 
De heer SCHOOFS.- Ja, wat ik merk is dat er, ik heb ook een heel dossier, dat er heel wat 
informatie is maar het laatste jaar heel weinig. En dan krijg je wel, dan komt de ruis. En dat is de 
reden dat ik die vraag heb gesteld. Ik ga me niet moeien in de inhoudelijke discussie met die 
lokale gemeenten, in een democratie verliest toch iedereen een stuk, dat is ook een democratie. 
Ik heb alleen de verzuchting van de dingen transparant te houden en ik mis wel wat het laatste 
jaar. Als er niks gebeurd is, is er niks gebeurd maar er is wel een GECORO geweest dacht ik. Ja. 
 
VOORZITTER.- De heer Vandendriessche heeft het woord. 
 
De heer VANDENDRIESSCHE.- Dank u wel, voor de toelichting ook. Maar we mogen wel 
vaststellen dat de provincie als basisprincipe hanteert van de visvijver op dezelfde locatie te 
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houden en die niet in te plannen in de nieuwe open ruimte bestemmingen. Dat hebben we toch 
goed begrepen denk ik? 
 
De heer LEMMENS, gedeputeerde.- We gaan de visvijver op het terrein behouden. Dat zullen 
we inderdaad op die manier doen. Op het terrein. Wij gaan dat bespreken met alle partners op 
het terrein. 
 
VOORZITTER.- Als er geen vragen meer zijn over deze interpellatie dan gaan we naar de 
volgende interpellatie. 

 

 

Nr. 6/2 van de agenda 

 

Interpellatie in verband met bio en het provinciaal onderwijs, ingediend 

door Ilse Van Dienderen (Groen). 

Interpellatie 

 

 

Vlaanderen en Europa hebben hoge verwachtingen rond biologische Landbouw. 

Denken we maar aan de Europese Green Deal om uiterlijk in 2030 de biologische 

landbouw uit te breiden tot 25%. 

 

Ook de huidige geopolitieke veranderende verhoudingen zullen ons noodzaken 

meer in te staan voor lokale productiemethoden die niet afhankelijk zijn van import 

op vlak van energie, eiwit en stikstof.  

 

Technische en wetenschappelijke innovaties in de biologische landbouw vinden 

steeds meer toepassingen binnen de gangbare landbouw. Opleiding voor deze 

pioniers van morgen moet voorzien worden. 

 

De provincie is al 10 jaar voortrekker als “FairTradeProvincie” waarbij een focus ligt 

op lokale, duurzame principes. Biologische landbouw past perfect binnen dit kader 

wanneer men duurzaamheid niet herleidt tot een containerbegrip. 

 

Ook past biologische landbouw binnen het hele provinciale SDG verhaal. Op de 

stakeholdermeeting rond SDG was een van de geselecteerde acties: “Curricula 

herdenken vanuit SDG en toekomstbestendigheid”. Dus ook voor het 

landbouwonderwijs het curriculum herdenken… 

 

Biologische landbouw kan onze provincie klimaat robuuster maken en een 

belangrijke maatschappelijke bijdrage leveren op vlak van biodiversiteit, opslag van 

CO2, beperken van klimaatschade in derde wereldlanden, plattelandsbeleving voor 

onze burgers en dierenwelzijn. 

 

Agro-ecologie staat centraal in de biologische landbouw. Uit het provinciale 

klimaatplan: “Veel (agro)biodiversiteit is afhankelijk van landbouw, zoals weide- en 

akkervogels, zwaluwen of vleermuizen. Maar biodiversiteit kan landbouw ook 

voordelen opleveren zoals een gezond bodemleven of hulp bij de plaagbestrijding. 
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Wanneer een bepaald aspect van de biodiversiteit actief wordt aangetrokken of 

verhoogd met als doel de landbouwer een dienst te bewijzen (bv. bestuiving, 

plaagbestrijding, verbetering bodemkwaliteit…) spreken we van een FAB-maatregel 

(FAB = Functionele AgroBiodiversiteit). FAB-acties zoals vruchtwisseling, 

bloemenranden, aanbreng van organisch materiaal of mechanische 

onkruidbestrijding, kunnen leiden tot een hogere opbrengst en een verminderd 

gebruik van externe inputs zoals kunstmest en plantbeschermingsmiddelen.” (p58) 

Prima omschrijving van agro-ecologie. De kennis over agro-ecologie is dus in huis. 

Vraag is nu: wordt agro-ecologie opgenomen in het curriculum van het 

landbouwonderwijs? Daarover valt alvast in het klimaatplan niets te lezen. 

 

De website van PITO Stabroek kan mijn honger naar informatie niet stillen. Ik vind 

er wel terug dat leerlingen een stage kunnen doen op een biologisch bedrijf. Maar 

hoe bio landbouw in het curriculum opgenomen is, dat is onduidelijk. Evenmin is te 

vinden of binnen de eigen toepassingen de principes van bio landbouw worden 

toegepast. Over agro-ecologie vind ik niets. 

 

Vandaar de volgende concrete vragen: 

 Hoe onderricht het provinciaal onderwijs biologische landbouw op een 

aantoonbare en geborgde wijze binnen de theorie en praktijklessen? 

 Hoe onderricht het provinciaal onderwijs agro-ecologie op een aantoonbare 

en geborgde wijze binnen de theorie en praktijklessen? 

 Het omschakelen van de provinciale schoolbedrijven naar biologische 

bedrijven zou geen afbreuk doen aan de didactisch pedagogische waarde 

van deze bedrijven. Het zou een inhoudelijke verrijking kunnen betekenen. 

Daarenboven kan het een versterking zijn van het provinciale aanbod op 

vlak van landbouwvoorlichting. Wat weerhoudt het bestuur om over te gaan 

tot een effectieve omschakeling? 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Van Dienderen heeft het woord. 
 
Mevrouw VAN DIENDEREN.- Goedemiddag, iedereen. Collega’s, voorzitter, ondervoorzitter, 
deputatie, raadsleden. 
 
Mijn interpellatie gaat over biolandbouw en de positie van de biolandbouw in ons provinciaal 
onderwijs. Eveneens een zeer interessant onderwerp lijkt mij. Ik wil dat belang van de 
biolandbouw eens vanuit een aantal verschillende insteken benadrukken. De eerste insteek is 
Europa. Europa lanceerde de European Green Deal en binnen die Green Deal is het de ambitie 
om tegen 2030 de biologische landbouw uit te breiden tot 25 procent. Dus dan moet onze 
landbouw dus getransformeerd zijn naar een landbouw waarbij 25 procent ervan via biologische 
principes verloopt.  
 
Dan wil ik ook nog eens het huidige wereldkader erbij betrekken, een tweede insteek. Oekraïne, 
de graanschuur van de wereld. We zien in de winkelrekken tekorten ontstaan dus het belang van 
een lokale voedselproductie kan niet onderschat worden. En ons inziens kan de biolandbouw 
ook binnen die lokale voedselproductie een belangrijke rol innemen. 
 
Een derde insteek is dat we voortdurend moeten blijven innoveren en we zien dat er vanuit de 
biolandbouw een heel grote innovatiekracht is. En die innovatiekracht moet dus ook mee 
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opgepikt worden in het onderwijs en dus moeten jongeren die voorbereid worden op een 
loopbaan in de landbouwsector, moeten ook die innovaties vanuit die biosector mee hebben. 
 
Een vierde insteek is de relatie tussen bio en fairtrade. De provincie heeft al een goede en 
jarenlange traditie over eerlijke handel. De biolandbouw is eigenlijk ook het eerlijk, principes 
van fairtrade integreren in de voedselproductie. Dus dat is een zeer alignerende doelstelling. 
 
Een vijfde insteek is het belang van bio en voedselproductie binnen de SDG’s. Ik heb, denk ik, 
daar vorige week ook al naar verwezen op de verenigde raadscommissies, we hebben hier een 
stakeholdermeeting gehad. De doelstelling vier gaat over onderwijs, dan is afgesproken op die 
stakeholdermeeting dat we gaan nadenken over het aanpassen van curricula die gedoceerd 
worden in het provinciaal onderwijs met een blik op de toekomst, met een blik op duurzaamheid 
en duurzame ontwikkeling. 
 
Dan wil ik ook nog een stapje nemen naar het provinciale klimaatplan, een zesde insteek. Ook 
daar kan je wel iets vinden over biolandbouw. Ik wil dat hier ook uitbreiden naar biodiversiteit, 
naar agro-ecologie. Binnen de biolandbouw is het ook belangrijk om een aantal agro-ecologische 
principes mee te nemen. Eigenlijk is uw landbouwsysteem ook een ecologisch systeem, de 
interrelaties tussen de bodem, tussen wat groeit op die bodem, het oogsten en dergelijke, het op 
peil houden van de koolstofgehaltes in uw bodem. Dus dat is een ecosysteem en die agro-
ecologie die benadrukt het feit dat die biologische landbouw of die voedselproductie op een 
duurzame manier moet gebeuren. Ik lees in het provinciale klimaatplan op bladzijde 85 een hele 
passage over agrobiodiversiteit, dus in het provinciale klimaatplan wil men via de landbouw ook 
meer biodiversiteit in het landbouwgebied brengen. Omdat meer biodiversiteit voordelen kan 
opleveren voor de landbouw, zoals een gezond bodemleven of hulp bij plaagbestrijding. 
Wanneer een bepaald aspect van de biodiversiteit actief wordt aangetrokken of verhoogd met als 
doel de landbouwer een dienst te bewijzen, dan spreken we van een FAB-maatregel. En FAB is 
een functionele agrobiodiversiteit. Een belangrijk principe dus waarbij dat je een aantal 
ecologische principes ook inbrengt in de landbouw. 
 
Dan tot slot, wat is dan de plaats van bio in het provinciaal onderwijs? Het is niet voor niks 
natuurlijk dat ik hier een interpellatie doe omdat ik op mijn honger blijf zitten. Ik heb op de 
website van PITO Stabroek gezocht naar het curriculum van de landbouwopleiding hier in het 
PITO Stabroek en ik zie daar wel lessen als dier, veeteelt, planten, maar ik zie daar eigenlijk 
nergens aandacht voor agro-ecologie, voor biolandbouw. Ik heb wel gezien dat er stages 
mogelijk zijn van de scholieren in biologische bedrijven maar hoe dat biolandbouw in het 
curriculum van het PITO Stabroek opgenomen is, dat heb ik niet ontdekt. 
 
Dus vandaar de volgende vragen. De eerste vraag, hoe onderricht het provinciaal onderwijs 
biologische landbouw op een aantoonbare en geborgde wijze binnen zowel de theorie- als de 
praktijklessen? Nog eens, ik heb het niet gevonden op de website. Hoe onderricht het 
provinciaal onderwijs agro-ecologie als principe op een aantoonbare en geborgde wijze binnen 
de theorie- en de praktijklessen? En het omschakelen van provinciale schoolbedrijven naar 
biologische bedrijven zou geen afbreuk moeten doen aan didactisch pedagogische waarde van 
die bedrijven. Dus vandaar dat we denken van, ja, dat is eigenlijk wel een goed idee om op de 
site, dus op de site van de school, om daar de biopraktijk gewoon als standaard praktijk te 
integreren in wat daar gedoceerd wordt, wat daar getoond wordt in het onderwijs op de site. Dus 
als slotvraag dan ook van, wat weerhoudt het bestuur om over te gaan tot die effectieve 
omschakeling en om op die sites van ons provinciaal onderwijs die ombouw te doen naar 
biobedrijven? Dank je wel en ik kijk uit naar uw antwoord. 
 
VOORZITTER.- Dank je wel. Gedeputeerde Lemmens heeft het woord. 
 
De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Mijnheer de voorzitter, ondervoorzitter, collega’s. Mevrouw 
Van Dienderen, bedankt voor uw vragen en uw interesse in het provinciaal onderwijs. 
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Allereerst wil ik beginnen met te stellen dat elke vorm van onderwijs, en dus ook ons provinciaal 
onderwijs, gestoeld is op de eindtermen en de leerplannen. Deze vormen de basis van alle 
leerstof die onderwezen wordt aan leerlingen. In de leerplannen van de derde graad landbouw 
en tuinbouw komt biologische landbouw momenteel aan bod binnen de praktijk en theorie. In 
het vernieuwde leerplan van de tweede graad, zowel in BSO als TSO, staat biologische landbouw 
echter niet omschreven. Het overbrengen van de theoretische kennis over biologische landbouw 
gebeurt wel op vrijwillige basis door betrokken leerkrachten in de tweede graad landbouw BSO 
en dit zowel in PTS Mechelen als in PITO Stabroek. Ook in de praktijklessen wordt er aandacht 
besteed aan biologische landbouw. Zo worden de praktijklessen teelten op PITO Stabroek deels 
op het eigen, beperkt weliswaar, bioperceel, en deels binnen het melkveebedrijf, de serres en de 
boomkwekerij georganiseerd. Naast officieel gecertificeerde, wat een moeilijk woord, 
biopercelen voor de productie van biogroenten en biofruit worden ook de traditionele systemen 
toegepast. De verscheidenheid aan systemen binnen de school is een grote educatieve 
meerwaarde voor de leerlingen en geeft hen ook een brede visie op het begrip landbouw. Bij PTS 
Mechelen komt de theorie rond biologische landbouw aan bod tijdens het vak teeltprincipes. 
Ook binnen de praktijklessen tuinbouw werkt de school via geïntegreerde bestrijding biologisch. 
Dit betreft de korte teelten binnen de school maar indien nodig, vooral bij lange teelten, moet 
soms chemisch ingegrepen worden waardoor de school niet onder het label biologisch kan 
werken. De teelten worden immers opgevolgd door leerlingen, en dat is natuurlijk het probleem 
dat we moet afstemmen met de schoolkalender. 
 
Uw vraag, hoe onderricht het provinciaal onderwijs agro-ecologie op een aantoonbare en 
geborgde wijze binnen de theorie- en praktijklessen? Wel, onder de noemer agro-ecologische 
landbouw valt elke landbouwvorm die op een doorgedreven wijze gebruikmaakt van agro-
ecologische principes zoals biologische bestrijding, toepassen van groenbemesters, niet kerende 
grondbewerking en vruchtwisseling, evenals het sluiten van nutriëntenkringlopen. Dit zijn 
principes die op PITO Stabroek in zowel de theorielessen als de praktijklessen aan bod komen. 
Het composteren van groenafval en stalmest tot compost als gesloten nutriëntenkringloop 
binnen de school is hier een mooi voorbeeld van. Het onderrichten van agro-ecologie in de 
tweede graad gebeurt vanuit het engagement van de betrokken leerkrachten. Het staat immers 
niet beschreven in de leerplannen maar we doen dus meer als u dat zo hoort. 
 
Dan het omschakelen van de provinciale schoolbedrijven naar biologische bedrijven, enzovoort, 
enzovoort, is uw vraag. Wel, als onderwijsinstelling is het belangrijk om de agrarische leerling 
een brede kijk en visie mee te geven in de snel evoluerende maatschappij. Daarbij staan 
natuurlijk duurzaamheid, klimaat bevorderende keuzes en economisch ondernemen centraal. 
Het is daarom van belang om al deze aspecten aan bod te laten komen in de opleiding, gaande 
van biodiversiteit, minimale ecologische voetafdruk, duurzaamheid, kostenefficiënt en 
economisch ondernemen, milieubewust werken, enzovoort, enzovoort. 
 
Mevrouw Van Dienderen, gezien de onderwijscontext waarbinnen we ons bevinden is het echter 
van belang dat onze leerlingen met een zo verscheiden mogelijk pakket aan systemen kennis 
kunnen maken. De leerlingen onderrichten in één welbepaalde richting zou veel afbreuk doen 
aan de weerbaarheid van deze leerlingen binnen het toekomstige werkveld en hun toekomstig 
agrarisch ondernemen. Het is dus belangrijk om de boer van de toekomst een degelijke basis 
mee te geven van de kennis van het ecosysteem, van de interactieve verbanden en hoe hierop 
positief kan ingegrepen worden, hierbij rekening houdend met het milieu en het klimaat. U mag 
ook niet vergeten dat de uitbouw van het schoolbedrijf steeds ondergeschikt moet zijn aan de 
onderwijscontext en ook daarop te worden afgestemd. Het kan immers niet zo zijn dat de 
bedrijfscontext gaat opleggen hoe het onderwijs moet georganiseerd worden. Dank u wel. 
 
VOORZITTER.- Dank u wel, gedeputeerde Lemmens. Mevrouw Van Dienderen heeft het woord. 
 
Mevrouw VAN DIENDEREN.- Dank u wel, gedeputeerde. Dank u wel, voorzitter. Ja, als 
introductie in wat de provincie op dit moment doet rond bio in het landbouwonderwijs dank ik 
u zeker voor het antwoord dat ik heb gekregen. Ik denk dat we daar wel een andere mening over 
hebben. En dat mag ook, dat gebeurt ook voor andere dossiers, inderdaad. Ja. Maar als 
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vertrekbasis voor een denkoefening vind ik dit heel boeiend. En dan zou ik nog twee dingen 
erover willen zeggen, ik denk dat het echt heel hoog tijd is dat Vlaanderen nadenkt over welke 
voedselstrategie ze gaat volgen, welke landbouw hier toekomst heeft in Vlaanderen. En het 
recente krokusakkoord van de Vlaamse regering over alles wat met stikstof te maken heeft, 
toont wel aan dat eigenlijk de grenzen van onze Vlaamse landbouw bereikt zijn. We hebben 
maar de milieugebruiksruimte die er is en die wordt eigenlijk nu te veel beschadigd zou je 
kunnen zeggen. Er is te veel stikstof die in onze landbouw uitgestoten wordt. Dus ik denk dat het 
onderwijs een voortrekkersrol kan spelen naar een duurzame landbouw. En dat was eigenlijk 
echt de belangrijkste insteek van mijn vraag, van mijn interpellatie. En dan denk ik dat 
Vlaanderen daar ook voorbeeldstellend in kan zijn en een innovator kan zijn. Als ik zie hoe 
Oostenrijk bijvoorbeeld heel hoge percentages rond biolandbouw haalt, ik denk dat dat echt een 
richting is waar dat Vlaanderen zich in kan specialiseren. En Vlaanderen is altijd sterk geweest 
in zich te specialiseren, ook de landbouwevolutie toont dat aan. Als we naar een landbouw gaan 
die minder oppervlakte nodig heeft, dus intensiever is maar op een kleinere oppervlakte, dan 
denk ik dat een biologische landbouw een antwoord is op heel veel uitdagingen van deze dag. En 
dan denk ik dat ook dat in het provinciaal onderwijs een belangrijkere plaats mag innemen dan 
enkel een bepaalde niche. En dan begrijp ik dus dat zelfs in de leerdoelen voor BSO daar niks 
over wordt gezegd. Dus dat voor wat de inhoud betreft. En dan zou ik nog een voorstel willen 
doen, met de commissie zijn we nog niet vaak op het terrein geweest dus het lijkt me zo wel eens 
interessant om eens met uw commissie af te spreken en bijvoorbeeld eens naar Stabroek te gaan 
of naar Mechelen om daar eens te zien hoe dat ze het daar doen en dus dan kunnen we daar het 
debat verderzetten. 
Maar conclusie, ik wou u wat prikkelen met toch een bredere blik richting landbouw, 
biolandbouw, en om dat ook mee op te nemen in het curriculum van ons provinciaal onderwijs. 
Dank u. 
 
De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Mevrouw Van Dienderen, u mij prikkelen. Goed, maar ik 
begrijp wat u bedoelt, maar het is toch niet gelukt. In elk geval, mevrouw, bedankt toch voor uw 
tussenkomst. Nu, ik denk inderdaad, en daar zijn we het wel over eens, is raar maar het kan, dat 
er een aantal initiatieven zullen moeten worden genomen op Vlaams niveau en daar ben ik het 
met u eens. En zeker en vast wat we nu meemaken rond het ganse stikstofdebat zal inderdaad de 
landbouwsector zich moeten herbezinnen en zal men moeten gaan kijken hoe men 
toekomstgericht daarmee moet omgaan. Maar ik hoop ook dat men daar in onze scholen de 
nodige aandacht voor heeft en dat men dat inderdaad ook wel wil bekijken. Maar dat zal in 
Vlaanderen moeten gebeuren en ik heb verwezen naar de leerplannen, ja, ook in Vlaanderen zal 
men daar inderdaad de nodige initiatieven moeten nemen. Maar ik neem aan dat u uw mensen 
in het Vlaams parlement zal aanzetten om daar dan de nodige initiatieven toe te nemen. Maar 
wij moeten de leerplannen volgen, dat is heel duidelijk wat ik hier ook heb gezegd. Ja, bezoeken 
van, u kent ook de laatste twee jaar, we zijn niet veel buiten kunnen komen. Het ligt natuurlijk in 
de bedoeling ook van mijn collega’s om vanaf nu als het kan ook regelmatig eens op het terrein 
te gaan. En ik zal in elk geval bekijken wat praktisch mogelijk is, mevrouw Van Dienderen, om 
snel eens in onze scholen ook op bezoek te gaan. Maar dat zal zijn tijd nemen. Dan hoop ik dat 
de situatie veel verbetert en dat we dan die initiatieven kunnen nemen. Ik dank u. 
 
VOORZITTER.- Dank u wel. Als er geen tussenkomsten meer zijn, dan gaan we verder met de 
laatste interpellatie. 

 

 

Nr. 6/3 van de agenda 

 

Interpellatie in verband met stormschade provinciale domeinen, ingediend 

door Tobias Daneels (Groen). 

Interpellatie 
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Op 18 februari hielden veel mensen hun adem in tijdens storm Eunice. Er werd ook 

terecht besloten om parken af te sluiten voor publiek, gezien het grote gevaar op 

vallende bomen. Terecht, want wie een week later door een park ging wandelen 

zag wat de kracht van de natuur teweeg gebracht had. Ik ging zelf eens kijken in 

het Te Boelaerpark en het Boekenbergpark en daar waren een paar enorme bomen 

tegen de grond gegaan. 

 

In het Te Boelaerpark werd ook een deel van het park afgezet en er zijn, meer dan 

een maand later, nog altijd stukken die je niet kan betreden, vanwege gevaar. De 

provincie heeft veel park en groendomeinen in beheer en vandaar deze paar 

vragen: 

 Kan je een overzichtje geven van waar er veel schade was en of het zich 

beperkt heeft tot de natuur? 

 In het bijzonder graag een overzichtje van het Arboretum in Kalmthout, 

gezien de bomen bij het letterlijk hun belangrijkste patrimonium zijn? 

 Zijn er domein of parken waar bepaalde stukken nog altijd niet toegankelijk 

zijn sinds de storm? Of plaatsen waar er toch een paar weken stukken 

afgezet werden? 

 Wat is het plan met de omgevallen bomen? De laatste jaren werd veelvuldig 

aangetoond dat omgevallen bomen ook een boost kunnen zijn voor de 

biodiversiteit. Allerlei dieren en planten vinden hun plekje vlak onder, naast 

of zelfs in zo’n dode omgevallen boom. Dus de vraag of dit idee ook 

geïmplementeerd is bij de provinciale parken en domeinen. 

 

VOORZITTER.- De heer Daneels heeft het woord. 
 
De heer DANEELS.- Dank u, mijnheer de voorzitter, collega’s. Op 18 februari, een aantal weken 
geleden al, hielden veel mensen hun adem in met de storm Eunice die raasde door België en 
omliggende landen. Er werd ook terecht besloten denk ik om parken af te sluiten voor publiek 
gezien het grote gevaar op vallende bomen en takken. Terecht, want wie een week later door de 
parken ging wandelen zag wat de kracht van de natuur teweeggebracht had. Ik ben zelf ook een 
kijkje gaan nemen in het Te Boulaerpark en Boekenbergpark, twee parken in gemeentelijk 
beheer denk ik in Deurne, en daar waren toch een paar enorme bomen tegen de grond gegaan. 
In het Te Boulaerpark wordt nog altijd een deel ook van het park afgezet tot op de dag van 
vandaag en dat is nu toch al meer dan een maand later omdat er waarschijnlijk gevaar is voor 
nog altijd stukken boom die kunnen vallen. 
 
Vandaar mijn vragen, de provincie heeft ook veel parken en groendomeinen in beheer en ik 
vroeg mij af ten eerste, is er een overzicht van waar er welke schade is in die parken en in die 
domeinen en heeft het zich beperkt tot de natuur of misschien ook infrastructurele zaken? In het 
bijzonder misschien ook het Arboretum in Kalmthout, gezien dat daar toch de bomen letterlijk 
het patrimonium zijn van het domein. Zijn er domeinen of parken waar bepaalde stukken zijn 
afgesloten geweest of nog altijd zelfs afgesloten zijn zoals in het Te Boulaerpark? Hoe gaat dat 
evolueren de komende weken? Misschien ook nog wel interessant, wat is het plan eigenlijk met 
de bomen die gevallen zijn? De laatste jaren is er veel onderzoek ook gebeurd dat het wel 
interessant kan zijn voor de biodiversiteit en de ecologie binnen de bossen, binnen de parken, 
dat die bomen blijven liggen. Daar gebeurt dan van alles op en onder die gevallen dode bomen 
qua dieren, fauna en flora. Natuurlijk moeten die niet gewoon in het midden van de paden laten 
liggen maar misschien is daar wel iets mogelijk. Dat waren mijn vragen, dank u. 
 
VOORZITTER.- Dank u wel. Gedeputeerde Colson heeft het woord. 
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Tijdens de tussenkomst van mevrouw Colson worden begeleidende slides getoond. 
 
Mevrouw COLSON, gedeputeerde.- Dank u wel voor de vragen. Ik heb hier een heel kleine 
presentatie met wat foto’s meegebracht, niet dat jullie niet weten hoe dat een omgevallen boom 
eruitziet maar wel denk ik dat een beeld soms meer zegt dan wat woorden. Misschien even kort 
toelichten hoe dat er gewerkt wordt tijdens periodes van stormen. Voor alle provinciale 
domeinen of parken is er een stappenplan uitgewerkt voor stormsituaties. Dus van zodra dat er 
een code oranje wordt aangekondigd, dus windstoten tussen 90 en 100 km/h, sluiten die 
groendomeinen. Dat wordt dan via verschillende kanalen gecommuniceerd en de nodige 
detailinformatie die wordt ook aan de domeinen uitgehangen. Dus Zilvermeer, Lilse Bergen, de 
Schorre en de Nekker, die sluiten in principe gedeeltelijk respectievelijk de dagrecreatie, het 
bosgedeelte en het gedeelte voor buitenactiviteiten. Bij de aankondiging van storm Eunice werd 
besloten om alle domeinen gesloten te houden van vrijdagochtend 18 februari tot 
zaterdagnamiddag 19 februari. Maar het bleef dan uiteraard wel onstuimig en slecht weer en er 
kon heel weinig worden opgeruimd en vervolgens kondigde dan ook storm Franklin zich aan 
voor maandag. Gezien dat er al heel wat risico was, gezien die verzwakte bomen en reeds 
getroffen percelen, dan was er ook wel een kans dat die een tweede duw niet meer zouden 
overleven, werd er dan ook beslist om veel van de parken gesloten te houden dan ook nog op 
21 februari. Vanaf 22 februari werden de parken echter allemaal terug opengesteld. 
 
Ik stel voor, mijnheer Daneels, dat ik u na de raad, dat we dit overzicht van de stormschade 
bezorgen. Op de lijst stond dat dat eerder een onderwerp is voor een schriftelijk antwoord maar 
ik ga mij een beetje beperken in het antwoord wat betreft die schade die er was. 
 
In alle, en dat spreekt voor zich, dat in alle domeinen dat er verschillende bomen gevallen zijn 
en dat er in een aantal domeinen ook wel sprake is van infrastructurele schade. Ja, de meeste 
plaatsen was dat niet het geval en de sluiting werd overal ook trouwens goed opgevolgd en 
gelukkig waren er geen mensen gewond geraakt. Wat betreft de provinciale groendomeinen 
regio Kempen, op zich geen infrastructurele schade aan de eigen gebouwen maar wel heel wat 
bomen gevallen op paden en parkings. En ook op de aanpalende eigendommen op Bels Lijntje, 
Herberg en de Hoge Mouw en daar werden een aantal verzekeringsdossiers opgestart. Wat 
groendomeinen regio Antwerpen betreft, het dak van sportclub Meeuwen in het Rivierenhof 
werd beschadigd en daar werd een verzekeringsdossier opgestart. Wat Mechelen betreft niet 
echt een schade. Ja, dan hebben we de Schorre en de Lilse Bergen, zoals je kan zien, daar was 
wel wat infrastructurele schade. Beperkt weliswaar in Lilse Bergen, de tipi, de barbecue die 
geraakt werd door een boom, de waterfietsen die waren weggeblazen. Ja. U vroeg dan heel 
specifiek ook naar de situatie in het Arboretum in Kalmthout. Dat was ook volledig gesloten 
alleen op 18 februari, al bij al viel die schade daar mee. Geen infrastructurele schade, wel vele 
gevallen bomen bijvoorbeeld een conifeer die nam in zijn val ook nog een Japanse keizer eik 
mee. En er hebben heel wat bomen hun toppen verloren maar op zich doet dat niets af aan de 
kwaliteit nu, ook niet voor de bezoekers van het park. Op 21 februari verloor er nog een 
meerstammige conifeer vlakbij het Vangeertenhof een stam en deze nam een grote tak van de 
oude magnolia’s mee. Maar binnen een paar dagen was er alle schade opgeruimd. Maar daar, u 
spreekt naar het laten liggen van bomen, daar is dat iets minder praktisch want daar wordt het 
wel uit de borders gehaald zodat de onderliggende planten dan wel geen schade zouden oplopen 
en werd dat dus allemaal netjes opgeruimd. 
 
Wat de toegankelijkheid van de parken betreft, er zijn momenteel geen parken of geen delen van 
parken afgesloten. Afhankelijk van de aard en de reikwijdte van de schade zijn er nog steeds een 
aantal dagen nodig om op een veilige manier te kunnen opruimen of stammen te verzagen. Na 
een storm wordt er in de provinciale domeinen echter steeds prioriteit gegeven aan het 
opruimen van eventuele schade zodat het zo snel mogelijk kan worden opengesteld. Enkel het 
Rivierenhof, daar is het Sterrenbos twee weken langer afgesloten gebleven omdat er enkele 
takken en bomen nog gevaarlijk hingen eerst verwijderd moesten worden. 
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Wat het gebruik betreft, daar is vooral het Vrieselhof denk ik een goed voorbeeld van waar dat er 
bomen kunnen ter plaatse blijven liggen. Ja, in andere gevallen worden ze soms wel verzaagd 
om er planken van te maken of balken van te maken. Het dode hout van die bomen die blijven 
liggen, klopt, zoals u zegt, dient wel als voedingsbron of als schuilnestplaats voor vogels, 
zoogdieren en insecten. Maar de verzaagde stukken, die worden gebruikt in de eigen 
schrijnwerkerij van de groendomeinen of worden aan samenwerkingspartners gegeven. Voor 
het PGRA, dus regio Antwerpen, is dat bijvoorbeeld PTS Boom. Dus de houtbewerking van PTS 
Boom gebruikt het hout enerzijds in hun opleiding maar maakt er ook zaken van die gebruikt 
kunnen worden in het park. Dat bent u misschien vandaag ook wel op de sociale media 
tegengekomen, die hebben een hele knappe picknicktafel voor degene die het Rivierenhof goed 
kennen, zijn die ongetwijfeld al tegengekomen en dan kunnen van genieten. Maar zo worden 
hele mooie ook wel zelfs kunstwerken mee gemaakt. De kleinere takken die worden verzameld, 
die worden op hopen gestapeld of er worden takrellen mee gemaakt omdat het ecologisch 
inderdaad ook interessant is voor vogels, insecten en schimmels. En een aantal dikkere takken 
worden soms ook gebruikt om paden af te bakenen om te verhinderen dat deze door het gebruik 
steeds verbreden. Ik hoop dat dat voldoende antwoord was op uw vraag. 
 
VOORZITTER.- Dank je wel. Als er geen vragen meer zijn, dan zijn we aan het einde van de 
openbare zitting. We gaan over tot de besloten zitting en dan dank ik het aanwezige personeel, 
nee, personeel niet, de toeschouwers uiteraard voor het bijwonen van de provincieraad. 
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7. BESLOTEN VERGADERING 

 

Nr. 7/1 van de agenda 

 

APB Havencentrum. Wijziging mandaat in Raad van Bestuur. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

Men gaat over tot de geheime stemming. 34 leden nemen eraan deel. Er zijn 33 stemmen ja, bij 1 

stem, zodat het voorstel is goedgekeurd. 

 

 

De vergadering wordt gesloten om 15.54 uur. 

 


