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De vergadering wordt geopend te 14.30 uur. 

 

Mevrouw de Gouverneur en de heer Provinciegriffier zijn aanwezig. 

 

Tekenden de aanwezigheidslijst: 

 

  ANCIAUX Koen 

  BAKELANTS Ann 

  BOONEN Nicole 

  CALUWÉ Ludwig 

  COLSON Mireille 

  COTTENIE Christ'l 

  CUYLAERTS Nathalie 

  DANEELS Tobias 

  DE HAES Jan 

  DE QUICK Erik 

  DE WINTER Stefan 

  DILLEN Koen 

  FRANÇOIS Catherine 

  GEYSEN Kris 

  GYS Seppe 

  HELSEN Katleen 

  JACQUES Ilse 

  LAUWERS Linda 

  LEMMENS Luk 

  PALINCKX Koen 

  SCHOOFS Louis 

  SOHIER Rudy 

  STEVENS Lili 

  TALHAOUI Fauzaya 

  VALKENIERS Bruno 

  VAN DIENDEREN Ilse 

  VAN HAUTEGHEM Marleen 

  VAN OLMEN Mien 

  VAN RANSBEECK Brend 

  VANDENDRIESSCHE Diederik 

  VERHAERT Inga 

  VERHAEVEN Eddy 

  WECKHUYSEN Wendy 

 

Verontschuldigd: 

 

  CLAESSEN Jan 

  VAN GORP Valery 

  VRANCKEN Isabelle 
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De raad is bijeen in openbare vergadering. 

 

 

Actualiteitsdebat en mondelinge vragen 

 
VOORZITTER.- Goedemiddag, allemaal. Allemaal van harte welkom op onze provincieraad van 
vandaag 22 september. Dan starten we vandaag voor het eerst met een actualiteitsdebat nieuw 
in ons huishoudelijk reglement en er is gebruik van gemaakt. Een actualiteitsdebat ingediend 
door de heer Vandendriessche van de Groen-fractie en gesteund door vier andere partijen. 
De heer Vandendriessche heeft het woord. 
 
De heer VANDENDRIESSCHE.- Dank u wel, voorzitter. Inderdaad, we hadden vanuit onze 
fractie de vraag ingediend om hierover een actualiteitsdebat te kunnen voeren. En we zijn daarin 
gevolgd, gisteren in het vast bureau, door minstens drie andere fracties. En de context is 
duidelijk natuurlijk en ik had inderdaad als eerste inbreng een aantal vragen opgesteld.  
 
Dus de vraag is ook voor een stukje naar de deputatie van, waar is deputatie nu al mee bezig? En 
anderzijds natuurlijk ook het algemene debat waar we met zijn allen misschien over kunnen 
nadenken waar we zelf een aantal voorstellen zouden kunnen lanceren voor quick wins. Dus 
misschien allereerst en vooral de vragen die we zelf hadden om binnen onze bevoegdheden en 
binnen het provinciaal patrimonium eventueel al een bijdrage te leveren aan een uitweg uit de 
crisis. En anderzijds natuurlijk ook naar de burgers toe, wat we daar eventueel kunnen doen als 
overheidsniveau. Dus mijn vragen aan de deputatie waren ook, op welke manier de provincie 
eventueel in de eigen instellingen en de eigen gebouwen energie kan besparen. Deze morgen was 
er nog op VRT Nieuws, denk ik, bericht dat de PIVA bijvoorbeeld een verdubbeling van 
energiefactuur, toch tot 1,6 miljoen EUR maar liefst, ziet. Dus er zijn toch wel een aantal 
serieuze bedreigingen stilaan.  
 
En dan zijn er natuurlijk de instellingen die zelf ook actief zijn. De provincie op vlak van energie 
is een beetje meer betrokken als flankerende instelling. Maar er zijn toch wel instanties die een 
belangrijke rol spelen zoals Kamp C. Ik herinner mij dat Kamp C af en toe ook zitdagen 
organiseerde in de gemeente waar burgers dan vragen konden stellen, hun eigen dossier konden 
bespreken. Dus in hoeverre zou Kamp C bijvoorbeeld een leidende rol kunnen opnemen? Dat 
zou een voorstel kunnen zijn om dat misschien verder uit te bouwen nu met de gemeente samen. 
De provincie zelf kan misschien ook ergens die ondersteuning bieden voor bijvoorbeeld 
energiecoöperaties die ook her en der bovenlokaal aan het groeien zijn.  
 
En dan zijn er nog een aantal zaken waar de provincie concreet ook echt een aantal handvatten 
misschien in handen heeft. Het zijn de energielandschappen die we hier een tweetal jaar geleden 
denk ik goedgekeurd hebben om daar werk van te maken. Dus daar is ook gewoon de open 
vraag, hoever staan we daarmee, welke rol kunnen zij nu spelen? En dan heel concreet dachten 
we misschien vanuit de fractie ook de sterke rol die de provincie heeft op technisch vlak qua 
TSO/BSO opleidingen, qua onderwijs. Er is een groot tekort aan technisch geschoold personeel 
om bedrijven, de bevolking bij te staan in de concrete keuzes voor duurzame toepassingen. Zijn 
er daar misschien mogelijkheden? Zijn er vanuit de scholen zelf misschien ook al ideeën 
geopperd?  
 
Dus dat waren een aantal vragen waarmee ik het debat zou willen lanceren. 
 
VOORZITTER.- Dank je wel. Mevrouw Bakelants had ook nog een mondelinge vraag 
aansluitend aan de energiecrisis en aan dit debat. Wij hebben gezegd dat zij dan ineens haar 
vragen ook mag stellen.Mevrouw Bakelants heeft het woord. 
 
Mevrouw BAKELANTS.- Goedemiddag collega’s, ik heb inderdaad ook een vraag en een verzoek 
voor de heropstart van het project over de gratis verwarmingscoaches voor gezinnen. Als ik mij 
goed herinner in de periode 2017-2020, bestond er in onze provincie het project van de 
verwarmingscoaches. Een veertigtal verwarmingscoaches waren toen opgeleid die mensen, 
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gezinnen adviseerden in diverse gemeenten om hun verwarming correct in te stellen. En uit 
onderzoek bleek toen dat maar liefst in 87 van de gevallen de thermostaat beter kan gebruikt 
worden. De veertig vrijwillige coaches gaven toen in de eerste plaats advies over het 
verwarmingsgebruik. Ze hadden toen een opleiding van Kamp C gekregen en de coach checkte 
de temperatuur in de ruimte, het warmteverlies, de plaatsing en de werking van de 
kamerthermostaat. Soms paste de coach onmiddellijk praktische zaken aan zoals het instellen 
van de thermostaat. En indien de woning slecht geïsoleerd was, de verwarmingsinstallatie niet 
in orde was of de waterdruk in de ketel te laag, dan verwees de coach door naar een specialist.  
Gelet op de huidige energiecrisis zou ik dus willen vragen of dit project terug opgestart zou 
kunnen worden? Want alle kleine beetjes helpen natuurlijk. Trouwens ook als alle huishoudens 
elke dag de verwarming een graadje lager zouden zetten, zou dat ook een forse vermindering van 
de CO2-uitstoot betekenen. Dus ook een heel goede zaak voor het klimaat.  
En daarnaast wilde ik ook graag een overzicht wat we als provinciebestuur kunnen doen naar 
aanleiding van de huidige energiecrisis. Welke maatregelen neemt de provincie als lokaal 
bestuur om de energiefactuur te doen dalen? Zijn er noodmaatregelen? Tot hier mijn vraag. 
 
VOORZITTER.- Dank je wel. De vragen zijn gesteld. De heer Valkeniers heeft het woord. 
Mijnheer Valkeniers, misschien, kan u misschien vanaf de plaats? Want als iedereen altijd gaat 
rondlopen.  
 
De heer VALKENIERS.- Sorry?  
 
VOORZITTER.- Het debat op de plaats misschien.  
 
De heer VALKENIERS.- Ja, goed.  
 
VOORZITTER.- Want als iedereen het woord gaat nemen en naar hier, dan is het misschien 
makkelijker vanaf de plaats. Dank u wel. 
 
De heer VALKENIERS.- Dank u, mevrouw de gouverneur. Voorzitter, ondervoorzitter, dames en 
heren, gedeputeerde, collega’s, er is natuurlijk wel meer aan de hand dan een energiecrisis op 
zich. Sta me daarom toe om dat eerst eens in een context te plaatsen, in de context te plaatsen. 
Want voor het eerst in 77 jaar wordt Europa geconfronteerd met een verwoestende oorlog, dit 
keer een imperialistische invasie vanuit Rusland. Tsaar, of moet ik zeggen, bolsjewiek Poetin die 
van mening is dat Oekraïne bevolkt is met nazi’s en geen reden van bestaan heeft. Welkom in de 
21e eeuw. En wij, het westen, hebben het niet zien aankomen. Dat zegt al veel over ons eigen 
gemakzucht. De sancties die tegen Rusland getroffen zijn en de steun aan Oekraïne zijn meer 
dan terecht, en waarschijnlijk nog onvoldoende. Maar helaas, en dat is de reden, één van de 
reden, helaas schieten we met die sancties ook in eigen voet. Zeker, maar niet alleen, op gebied 
van energie. En dus komt het erop aan om die gevolgen voor mens en bedrijf zoveel mogelijk te 
temperen. Wetende dat welke maatregel we ook nemen, die vroeg of laat door de 
belastingbetaler, u en ik, mens en bedrijf, zal moeten afgelost worden.  
 
En dan kunnen we het nu hebben natuurlijk over het geneuzel en getreuzel van de Europese, 
federale en Vlaamse regeringen. Over het wanbeleid of zelfs non-beleid gedurende vele 
decennia. Over de verkoop, want dat speelt ook allemaal een rol, de verkoop van niet alleen onze 
maakindustrie. Over het verwaarlozen van onder andere onze kernenergiesector. Over het 
sacrosancte geloof van de groene lobby in groene energiebronnen als alleen zaligmakend en 
betaalbaar, …. En over het aanschurken, maar dat is niet gedaan, over het aanschurken tegen 
schurkenstaten voor onze olie en gas. En eerlijk gezegd, Qatar en Saoedi-Arabië tot wie dat we 
ons nu wenden, die zijn geen ‘sjik’ beter dan Rusland.  
 
Maar deze bedenkingen brengen helaas geen zoden aan de dijk voor de huidige crisis, daar ben 
ik het mee eens. Naast de levensvragen, hoe moet het verder met deze oorlog? Is vrede mogelijk 
en onder welke voorwaarden? En is er nog iemand met genoeg gezag die de vrede kan 
realiseren? Naast die levensvragen zitten we nu met de overlevingsvragen voor mens en bedrijf. 
Overlevingsvragen op korte termijn, wat kunnen en gaan we doen om mens en bedrijf het leven 
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draaglijker te maken? Op lange termijn, wat kunnen en gaan we uit deze crisis leren op 
geopolitiek, op politiek, op economisch en op individueel vlak? Aan ons in de provincie om ons 
steentje bij te dragen op de vraag: wat kunnen en wat gaan we doen om inderdaad binnen onze 
bevoegdheden mens en bedrijf in onze Antwerpse gouw het leven draaglijk te maken, op gebied 
van energiekost en consumptie, want daarover gaat het, vandaag.  
 
En daarover mijn volgende vragen. Een algemene vraag. Heeft de deputatie al een oorlogsplan? 
Excusez le mot. Heeft de deputatie al een plan uitgewerkt? Specifiek wat betreft aankoop van 
energie, koopt de provincie voor al haar inwoners gezamenlijk energie aan of is dat ieder voor 
zich? Ik weet dat we in een van de vorige, nog niet zolang geleden, raden besloten hebben ‘als 
niet behorende tot de taak van de provincie’. Maar is dit niet het moment om opnieuw het 
systeem van groepsaankopen aan te bieden aan burgers die daar willen op ingaan? Kan dat 
soelaas bieden? Scholen, kunnen de provinciale scholen rekenen op Vlaamse steun in deze 
situatie? Wat kan en gaat de provincie doen om onze scholen te helpen hun kosten te temperen? 
Zijn de werkingsmiddelen van onze scholen geïndexeerd? Vlaamse scholen blijkbaar niet. 
Rijmen coronamaatregelen zoals openstaande vensters en dure stookkosten waar we mee zitten, 
rijmen die nog met elkaar vandaag? En die vraag geldt trouwens niet alleen voor scholen maar 
ook voor andere gebouwen en werkplaatsen. Met daar bovenop, ook de kosten van de eigen 
gebouwen en werkplaatsen gaan omhoog. Wat kan en gaat de provincie doen om daar de tering 
naar de nering te zetten? Is het anderzijds niet het moment om thuiswerk tot een minimum te 
reduceren zodat al minstens onze gezinnen een besparing kunnen doen thuis. En tot slot dan 
mobiliteit. Wat kan de provincie, wat gaat en kan de provincie doen aan de hoge aandrijfkosten 
voor haar wagenpark? Voor het overige sluit ik mij aan bij de vragen van de collega’s die al 
gesteld zijn.  
Dank. 
 
VOORZITTER.- Dank je wel. Mevrouw Verhaert heeft het woord. 
 
Mevrouw VERHAERT.- Goedemiddag, collega’s, ik heb een paar suggesties namens de Vooruit-
fractie. Maar eerst een vraag. Ik heb eerder deze week de kopman van het Vrij Onderwijs in 
Vlaanderen horen pleiten voor een steunmaatregel vanuit Vlaanderen om tegemoet te komen 
aan de waanzinnige energieprijzen. Ik heb niet uitdrukkelijk gehoord dat de provinciale, maar ik 
neem aan dat dat mee onderschreven is en dat daar voldoende drukking ook wordt gelegd bij 
bevriende kabinet want het is werkelijk kwart na twaalf. En zeker voor ons type scholen, dat 
spreekt.  
 
Een suggestie, ik weet dat deze deputatie daar anders over dacht, dat is legitiem. Maar ik blijf 
van mening dat de collectieve aankopen die we destijds hebben georganiseerd, dat die een zeer 
grote meerwaarde hebben betekend voor de burgers in deze provincie en in andere provincies. 
En met name de collectieve aankoop van zonnepanelen zou vandaag een uitstekende 
dienstverlening kunnen zijn richting inwoners in deze provincie. Dus onze suggestie is om dat te 
heroverwegen.  
 
Tweede suggestie is om burgers en gemeentebesturen bij te staan in het navigeren van 
ontzettend moeilijke tarieven op de energiemarkt. Ik kan ervan meespreken als bevoorrecht 
getuige, ik weet hoe ongelooflijk complex dat is. Wie daar niet dagelijks mee aan de slag is, ja, 
vindt daar heel, heel moeilijk zijn of haar weg in. En wat zie ik nu vandaag gebeuren, dat is dat 
een aantal kleinere gemeentebesturen, ik heb het nu niet over de steden in deze provincie, maar 
kleinere gemeentebesturen, die hebben te goeder trouw hun vertrouwen gesteld in 
intercommunales. Ze betalen een bijdrage aan intercommunales om hun burgers wat te helpen 
wegwijs maken. Maar na een aantal jaren leer je ook dat die dienstverlening bijzonder beperkt 
is, heel beperkt. Dat gaat dan over, ja, mensen doorverwijzen naar een subsidiërende instantie 
in Vlaanderen bijvoorbeeld om isolatie aan te schaffen. Wat op zich natuurlijk niet verkeerd is, 
dat hoort u mij niet zeggen. Maar net het leren navigeren van tarieven op de energiemarkt, daar 
houdt men zich veel minder, om niet te zeggen niet mee bezig. En ondanks herhaald aandringen 
van onze fracties in verschillende plaatsen in deze provincie bij hun gemeentebesturen om die 
intercommunales aan te sporen tot, alsjeblieft, doe dat wat aanklampender. Went u bijvoorbeeld 
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heel expliciet tot de OCMW-cliënten in een gemeente, om die werkelijk over te zetten naar een 
goedkoper energietarief. Ja, daar wordt toch heel moeizaam, om niet te zeggen niet op ingegaan. 
Tot een paar weken en maanden geleden, dan plots ging er licht branden bij een aantal 
gemeentebesturen en realiseerde men zich van, hé, we betalen hier voor dienstverlening die 
eigenlijk wat ondermaats is. Nu gaan we die intercommunales aanklampen, nu moeten ze voor 
ons gaan presteren, met alle gevolgen van dien. Eén iemand die bijvoorbeeld voor een stuk of 
vijftien a zeventien gemeentebesturen en hun inwoners moet opdraaien, dat gaat natuurlijk niet. 
Wachtlijsten als gevolg. Ook daar denk ik dat een provinciebestuur, dat veel burgernabijer is dan 
zo’n intercommunale. Een intercommunale zit meestal zo ergens verschanst in een 
industrieterrein, dat is wat anders met ons. Wij zijn hier een open publiek huis, daar zou een 
absolute meerwaarde kunnen bestaan. Als u geen collectieve aankopen langer wil organiseren, 
dan minstens helpen navigeren in die jungle van de energietarieven.  
 
Een derde punt is, wij zijn, ik zei het al, een publiek huis. Ik herinner me dat toen we dit huis 
gingen zetten, één van de ambities was om dat open te stellen voor de buurt als een plek waar je 
ook naar kunst kan komen kijken bijvoorbeeld. En er zijn al heel mooie tentoonstellingen de 
revue gepasseerd maar ook het park moest doorwaadbaar worden. Je ziet dat dagelijks hoe 
waardevol dat bevonden wordt door de mensen hier in de omgeving. Wel, ik denk dat we 
vandaag een stap verder moeten gaan. Ja, laat eigen medewerkers die dat wensen en kunnen 
inderdaad hier terug werken, zoals dat vroeger erg gebruikelijk was. Maar daar bovenop denk ik, 
zijn er nu een aantal mensen die op zoek zijn naar, laten we zeggen, een vrijhaven. Om de 
mensen van Umicore nu niet met naam te noemen. Ik zou zeggen, stel de deuren op vrijdag 
open van het provinciehuis voor de medewerkers van Umicore, die zullen het zeer weten te 
waarderen.  
Ik dank u. 
 
VOORZITTER.- De heer Sohier heeft het woord. 
 
De heer SOHIER.- Ja, heel kort. De vragen die de collega’s hebben gesteld ga ik niet herhalen. Ik 
had die trouwens ook in de commissies een aantal gedeputeerden al gesteld van, wat kan de 
provincie doen? Welke zijn de maatregelen waar dat Kamp C kan in helpen om meer 
energiezuiniger te werken? Ik hoor mijnheer Valkeniers over een oorlog praten maar ik hoor 
niemand praten over, en dat is inderdaad geen materie voor de provincie, dat weet ik ook wel, 
over de energiebedrijven die vandaag maximale winst opstapelen. 9 miljard voor ENGIE 
bijvoorbeeld in de eerste zes maanden van dit jaar, dat is een schande. En daar hoor ik heel 
weinig over, dat is spijtig. Maar voor de vragen die te maken hebben met de provincie, daar sluit 
ik mij aan bij de collega’s. 
 
VOORZITTER.- Dank je wel. De heer Anciaux heeft het woord. 
 
De heer ANCIAUX. - Voorzitter, collega’s, heel kort. Mevrouw Bakelants heeft al concrete vragen 
gesteld, al verschillende andere collega’s hebben al concrete vragen gesteld. Ik sluit me daarbij 
aan. Maar ik wil natuurlijk de vragen van Ann extra benadrukken maar ook wat mevrouw 
Verhaert zegt, zeker in verband met die samenaankoop. Ik herinner mij dat ik daar destijds op 
ingeschreven heb. Ik herinner mij dat iedere dag als ik mijn terugdraaiende teller zie, dank u, 
Vlaamse regering, als ik die zonnepanelen zie, ik heb haar daar destijds ook voor bedankt. Ik heb 
een sms teruggevonden, 5 juni 2017 aan Inga, ‘mooi initiatief, bedankt’. En hadden heel veel 
mensen dat gedaan, was er qua elektriciteit veel minder een probleem geweest. Ik heb geen 
stroomcertificaten maar ik heb die ook niet nodig, ik heb een mooi terugdraaiende teller. En ik 
denk dat wij de Vlaamse overheid ook daar nog eens moeten aan herinneren. Ik weet, het is niet 
volledig hun fout. Heel het Vlaamse parlement heeft een initiatief genomen om dat te beloven 
aan heel veel eigenaars van zonnepanelen. Het Grondwettelijk Hof of de Raad van State heeft 
die beslissing vernietigd maar daar moet toch echt een oplossing aan gegeven worden. En ik 
denk ook dat wij als, ja, provincieraad toch ook, de Vlaamse overheid er eens moeten attent op 
maken dat heel veel mensen die dus eigenlijk in grote mate voor hun eigen energie zorgen, dat 
die toch niet iedere keer ook dat verdoemde prosumententarief, dat men iedere keer verhoogt, 
moeten betalen want dat is eigenlijk niet correct. Ik wil graag mijn teveel aan energie geven aan 
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mijn buren, aan mijn kinderen, aan mijn familieleden, dat is mij alle eender. Aan de provincie 
zelf als het zou mogen, maar ik wil geen prosumententarief betalen.  
Dank u. 
 
VOORZITTER.- Mevrouw Cuylaerts heeft het woord. 
 
Mevrouw CUYLAERTS.- Ja, er zijn al heel veel vragen gesteld dus ik ga geen extra vragen meer 
stellen. Wat dat ik vooral belangrijk, wat ik denk dat vooral belangrijk is, dat onze provincie het 
voorbeeld gaat geven naar de burger toe wat betreft energiebesparende maatregelen zoals 
bijvoorbeeld de thermostaat een graadje lager zetten. En dat ze ook zeker die 
energiemaatregelen goed communiceren naar de scholen toe, naar de APB’s toe en alle andere 
provinciale bedrijven. 
 
VOORZITTER.- Dank je wel, mevrouw Cuylaerts. Ik kijk eventjes rond. De heer Lemmens heeft 
het woord. 
 
De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Ja, ik denk dat alle collega’s kort zullen antwoorden voor 
wat hun bevoegdheden betreft. Ik wil alleen toch maar even zeggen als, collega Valkeniers die nu 
tussenkomt over de oorlog in Oekraïne, dan veranderen de inzichten toch af en toe wel snel. Als 
ik mij herinner van een aantal foto’s waarmee De Winter toch heel enthousiast met de Russische 
figuren op de foto stond en zei van, kijk, Rusland, dat is voor ons nu eens een belangrijke 
partner toekomstgericht. Ja, ja, maar dat is uw partij ook. Sorry, dat is uw partij ook, mijnheer 
Valkeniers. Allez, en dat je er nu af komt door te zeggen van, wat een schande wat Rusland heeft 
gedaan. Ja, dan heb je er toch wel een ander inzicht op. Wat nu … Nee, nee, dat is niet 
gemakkelijk maar allez, ik zou in dit debat het toch willen houden op het provinciaal niveau. Ik 
zou het op het provinciaal niveau willen houden. Trouwens, wat de oorlogskas betreft, zoals u 
het hebt genoemd, daar zijn we klaar voor. Want collega heeft al een battledress aangedaan, 
collega Helsen, dus we zijn vanuit de deputatie gewapend om het verhaal te gaan doen. Nu, wat 
wij kunnen doen naar de bevolking toe, ja, eerlijk gezegd weinig. Ik denk dat daar de federale en 
de Vlaamse regering aan zet is trouwens. De federale regering waar ook uw partij aanwezig is, 
mijnheer Anciaux. Mevrouw Bakelants heeft ook wel al heel veel getoeterd, dat ze er weinig zelf 
aan kunnen doen, want als we kijken naar Europa, voor de grootte, dus wat zouden wij op 
provinciaal niveau eens naar de bevolking concrete maatregelen kunnen doen, buiten een aantal 
zijdelingse zaken. 
 
Misschien moeten we het nu toch wel eens eventjes hebben over de eigen instellingen, en dan 
praat ik toch maar eventjes over onderwijs kort. Ja goed, wij gaan vanuit onderwijs natuurlijk de 
rekening gepresenteerd worden. Het is correct wat collega Verhaert zegt, onze scholen zijn 
natuurlijk technische beroepsscholen met zeer veel instrumenten aanwezig. Met op PIVA 
bijvoorbeeld, u hebt ernaar verwezen, met toch wel zeer dure infrastructuur. Nu, wij zijn ermee 
bezig. We hebben ook de instructie al gegeven dat het energieverbruik in kaart moet gebracht 
worden. We gaan ook in onze scholen vragen, en hebben we dit in feite gezegd dat het zo zou 
moeten gebeuren, dat de temperatuur op 19° moet gebracht worden. Men zal dan zich wat 
dikker moeten kleden maar het zal momenteel niet anders gaan. Er zijn reeds veel 
infrastructuurwerken gebeurd of nog aan de gang om het verbruik te laten dalen. De laatste 
nieuwe technieken zoals betonkernactivering in het nieuwe blok van PTS Mechelen 
bijvoorbeeld. In tal van onze scholen investeren we daar echt in en proberen we naar 
energieneutrale gebouwen te gaan, zoveel als mogelijk. We hebben dat gedaan ook in de vorige 
legislatuur nog met het Rivierenhof dat we nu in gebruik hebben genomen. Maar ook in 
Mechelen, ook in Boom, ook in Stabroek, alle gebouwen die we nieuw bouwen in onze scholen, 
die proberen zoveel mogelijk energieneutraal te zijn. En inderdaad, het is zoals TSO/BSO 
profiel, ja, gezien de vele machines, de serres, de ovens, gebruiken we dan veel meer dan een 
ASO school, daar zullen we mee moeten omgaan. We gaan ook een aantal opleidingen, die 
hebben we trouwens al, die in de richting gaan van energie. In PTS Boom zevende jaar 
installateur gebouwenautomatisatie, dat is een specialisatiejaar, spitst zich toe op de volledige 
automatisering van gebouwen, domotica, beveiliging maar ook rond ventilatie en dergelijke 
meer. Ook nog in Boom gaan we de zevende jaar verwarmingsinstallaties, naast de oude 
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installaties gaan daar meer en meer voorkomen, en onze leerlingen toekomstgericht met nieuwe 
vormen laten verwarmen. Het idee ook bijvoorbeeld om een opleiding voor bijvoorbeeld 
laadpalen ook te gaan integreren, dat is iets nieuw. We zijn daarover in onderhandeling om daar 
ook over na te denken. Dus in ons onderwijs proberen we daar zoveel als mogelijk mee om te 
gaan. 
 
Nu, ja, misschien toch nog iets over, en dat is iets waar we zullen blijvend van mening 
verschillen, mevrouw Verhaert, uw suggestie om toch nog eens na te denken over die 
samenaankoop. Ja, die laatste samenaankoop, geen enkele leverancier gevonden omdat de 
markt te, te onstabiel was. En dan kan je dat als overheid u niet permitteren om dan inderdaad 
op de markt te gaan. Dus dat was zeker geen goede zaak en ik denk dat de taak voor andere 
bedrijven daar inderdaad veel beter ligt.  
 
Ja, wat betreft het nog eens nakijken of hoe noemt u het, het laten navigeren van mensen, ik 
denk dat dat inderdaad een belangrijk gegeven is. De vraag is of dat dan onze taak is? Iedereen 
die energie verbruikt, ja, die kan bij de VREG ook terecht. En bij de VREG heeft men ook de 
steun en dat kan ook via de webstek en al. En ik denk dat eerlijk gezegd daar de taak dan ook 
meer voor de gemeentebesturen ligt dan voor ons niveau die toch nog altijd veel dichter bij de 
gewone man in de straat is dan ons niveau. Maar goed, ik denk dat ik hier vrij algemeen, ja, dus 
ook isolatie maar daar zal collega De Haes ook nog verder op antwoorden. 
 
VOORZITTER.- Mevrouw Helsen heeft het woord. 
 
Mevrouw HELSEN, gedeputeerde.- Dank u wel, voorzitter. Collega’s, ik zal ook voor wat mijn 
bevoegdheden betreft ingaan op de vragen die jullie gesteld hebben en aangeven op welke 
manier dat wij vandaag en ook morgen rond energie kunnen werken. Wij richten ons zowel 
vanuit Kamp C, vanuit economie als de POM en de dienst landbouw, richten wij ons op 
gezinnen, lokale besturen en bedrijven. Wat Kamp C betreft is het zo dat wij inderdaad in het 
verleden een aanbod gehad hebben om heel individueel gezinnen te begeleiden. Maar sinds het 
ontstaan van de energiehuizen spelen wij een andere rol maar dat wil niet zeggen dat wij naar 
gezinnen toe geen ondersteuning meer bieden. Dus wij doen dat als tweedelijns actor ter 
ondersteuning van de energiehuizen. En wij hebben dus heel veel input geleverd om de 
adviseurs die vandaag aan de slag zijn om die op te leiden. Wij hebben op dit moment nog altijd 
een aanbod op dat vlak. Wij volgen vanuit Kamp C de werking van die energiehuizen zeer goed 
op om hen vooral heel veel input te geven. Maar het eerste contact met de burgers verloopt dus 
via de energiehuizen. Dat is een beslissing van de Vlaamse overheid die gevraagd heeft dat er 
energiehuizen worden opgericht om burgers rechtstreeks wegwijs te maken. En wij geven al 
onze expertise die we hebben opgebouwd vanuit onder andere het project Shine op Kamp C, 
geven wij door aan de energiehuizen om op die manier verder aan de slag te gaan. Maar dat 
betekent niet dat wij naar een aantal organisaties die bij Kamp C terechtkomen maar ook 
individuele burgers die bouwadviezen vragen, dat wij daar niet op ingaan. Wij blijven die service 
vandaag aanbieden. Maar wij kijken ook daar waar dat de energiehuizen hun rol kunnen spelen, 
dan verwijzen wij zeker door of werken wij sowieso samen.  
 
Vanuit Kamp C zetten we daarnaast ook nog in op een aantal andere dingen. Wij gaan met 
lokale besturen in onze provincie in dialoog om te bekijken hoe lokale besturen, voor wat hun 
eigen infrastructuur betreft, kunnen verduurzamen en ook naar een beter energieverbruik 
kunnen evolueren. Wij doen dat al een geruime tijd zijn en wij zullen dat ook verder blijven 
aanbieden. Wij hebben een infoloket, wij geven bouwadvies. Maar wij geven … Wij hebben nu 
ook het duurzaam bouwloket dat wij opstarten in samenwerking met de lokale besturen om op 
die tweede lijn ondersteuning naar die lokale besturen toe te bieden.  
 
Wat wij nu ook vanuit Kamp C gaan opstarten in het project Tandems, dat is het vormen van 
energiegemeenschappen om dus met buurten in gemeenten gaan te bekijken hoe dat energie 
kan gedeeld worden en op welke manier dat er energiegemeenschappen kunnen gevormd 
worden. En dat is iets waar wij de volgende periode heel sterk verder zullen op inzetten. Ook 
voor wat de vorming en opleiding van mensen betreft vervult Kamp C een rol, zowel naar de 
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actoren toe in gans de bouwsector toe, om alle kennis die we opdoen in verschillende projecten, 
om die over te dragen naar de professionals die elke dag bouwen, materialen gebruiken en 
ervoor kunnen zorgen dat er energiezuinig gebouwd wordt. Maar ook naar scholen toe hebben 
wij een rol te vervullen. Kamp C vervult die ook en geeft dus ook aan op welke manier dat er een 
kennisoverdracht kan gebeuren. Dat kort samengevat voor wat Kamp C betreft. Het is echt in 
verschillende projecten dat wij mee functioneren. En dat is voor onze mensen op Kamp C echt 
wel heel interessant dat wij kunnen samenwerken met partners omdat er heel veel kennis 
aanwezig is. Alle expertise zit niet bij ons maar doordat we kunnen samenwerken, ook met 
actoren in het buitenland, maakt dat onze mensen continu bijleren over nieuwe toepassingen en 
die kennis kunnen delen. Dat is hetgeen waar zij ook sterk op inzetten. Eén, zelf expertise 
opdoen maar kennis ook zo maximaal mogelijk delen met gezinnen, met bouwactoren, met 
energiehuizen, met lokale besturen en alle anderen die op ons een beroep doen. 
 
Vanuit de dienst economie maar ook vanuit de POM richten wij ons op bedrijven. Momenteel 
zijn wij met veertien gemeenten aan de slag om te bekijken hoe dat we ondersteunend naar 
bedrijven toe, maar vooral naar bedrijventerreinen toe, kunnen bekijken hoe dat daar ook een 
oefening kan gemaakt worden in duurzaamheid en energieverbruik. En dat is een aanpak die 
vanuit POM verder zal ontwikkeld worden en waar dat gekeken wordt hoe dat er kennis ook 
verder kan gedeeld worden. En hoe dat we ook op onze eigen terreinen, want ook daar ligt een 
uitdaging en een oefening, om te bekijken op onze eigen terreinen, hoe dat we daar ervoor 
kunnen zorgen dat er duurzamer omgegaan wordt met energie. Om niet te beginnen met het 
Wetenschapspark in Niel bijvoorbeeld waar de POM volop aan het bekijken is hoe dat zij daar 
stappen vooruit kunnen zetten. Maar ook vanuit POM wordt er momenteel al in verschillende 
projecten geparticipeerd, het zijn er een zestal. En hebben zij momenteel nieuwe aanvragen 
ingediend voor projecten maar die goedkeuring moet nog plaatsvinden, om daarin stappen 
vooruit te zetten ter ondersteuning van bedrijventerreinen en verbetering van 
bedrijventerreinen. 
 
Ook voor wat landbouw betreft nemen wij vanuit de provincie verschillende initiatieven en zijn 
er twee belangrijke projecten waarin dat we expertise hebben opgedaan, kennis delen. Het 
project Glitch is een project dat eigenlijk momenteel afloopt en dat vooral gericht is op de 
glastuinbouwsector waar dat men momenteel enorm geconfronteerd wordt met het 
energievraagstuk. En wij hebben gelukkig daar de voorbije maanden expertise kunnen rond 
opbouwen om te bekijken hoe dat we echt energie-efficiënter kunnen te werk gaan, hoe dat 
klimaatneutrale technologieën kunnen toegepast worden voor de teelt, specifiek voor tomaten, 
komkommer, paprika, sla en aardbeien. En daar hebben wij ervaring opgedaan en hebben wij 
nu heel duidelijk toch wel verschillende maatregelen kunnen nemen om energiezuiniger aan de 
slag te gaan. Die kennis zullen we nu delen met de ganse sector zodanig dat alle bedrijven in de 
glastuinbouwsector daar gebruik kunnen van maken van die opgedane kennis en dat zelf ook 
kunnen implementeren. Wij blijven niet stilzitten bij dat project alleen, wij bekijken dus ook hoe 
dat er met landbouwbedrijven energielandschappen kunnen gevormd worden tussen bedrijven 
maar ook tussen bedrijf en omgeving. En daar zal bijvoorbeeld de POM in samenwerking met de 
glastuinbouwsector heel specifiek in de grenslandregio van Turnhout een initiatief nemen om 
daar een oefening te maken. Wij hebben ook een glastuinbouwloket waarin dat we informatie 
geven voor bedrijven. En wij werken daarvoor heel nauw samen met Thomas More die een 
Kenniscentrum Energie hebben en ons daarin ondersteunen met alle kennis die zij voorhanden 
hebben. Dat kort weergegeven waar dat vanuit economie, landbouw, POM en Kamp C vandaag 
initiatieven genomen worden en wat dat de intenties zijn naar de volgende periode toe om 
verder op in te zetten. 
 
VOORZITTER.- Dank u wel. De heer De Haes heeft het woord. 
 
De heer DE HAES, gedeputeerde.- Ik zou zeggen, eerst en vooral dank u wel voor dit debat. En 
ik denk dat dat iets meer mag worden dan vraag en antwoord en dat we graag alle suggesties die 
vanuit het halfrond hier komen, dat we die graag meenemen. Ik ga misschien kort antwoorden 
wat we zelf doen met betrekking tot onze eigen logistiek, onze eigen infrastructuur en hoe we 
daarmee omgaan. Maar misschien eerst zeggen, ons oorlogsplan is niet zozeer een oorlogsplan 
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maar een klimaatplan dat al klaarlag voor de oorlog begon. U herinnert zich dat we daar heel 
hard aan gewerkt hebben en dat we nu ook volop bezig zijn om dat uit te rollen. Dat gaat in 
verschillende fasen en het is natuurlijk nu belangrijk om goed onderscheid te maken tussen wat 
ik zou noemen de acute maatregelen, de maatregelen voor vandaag en morgen, dan wel de 
infrastructurele maatregelen die je systematisch moet uitrollen en die je niet met één draai aan 
de knop kan realiseren. Belangrijk is, mijnheer Valkeniers, u hebt ernaar verwezen, dat alles wat 
u doet, zal uiteindelijk door de belastingbetaler toch moeten betaald worden. Ja, maar ook nee. 
Een niet-verbruikte energie is gratis, die moet door niemand betaald worden. Dus het 
belangrijkste ingrediënt is zo weinig mogelijk verbruiken. Op lange termijn infrastructureel 
doen we dat door heel, eigenlijk al onze gebouwen te optimaliseren. En wat u hier rond en boven 
en onder u ziet is een beste voorbeeld daarvan. Al onze nieuwbouwprojecten, Luk heeft er al 
naar verwezen, al onze nieuwbouwprojecten hebben de BEN-norm en we zetten heel veel in op 
hernieuwbare energie. We hebben een echt uitrolplan van zonnepanelen op al onze gebouwen 
en scholen. Dat is niet van één, twee, drie, maar dat is al aan de gang. We hebben 
stookplaatsrenovaties, isoleren van leidingen, optimaliseren van de sturing. En dat is niet 
eenvoudig want hoe complexer het wordt, hoe moeilijker de sturingen worden. We hebben de 
relighting, alles wordt door ledlampen vervangen. Maar heel belangrijk is dat we dat ook doen 
op een manier waarbij we al onze diensten, onze APB’s ook responsabiliseren. En sinds 2021 
hebben wij al een project en dat noemt de Stroomomslag. We gaan heel nauwkeurig meten en 
dankzij de digitale meters kan je dat ook heel veel beter in kaart brengen wanneer je welke mate 
van energie verbruikt. Dat wordt in kaart gebracht en we responsabiliseren zodanig dat we echt 
kunnen zeggen, daar hebben we grootverbruikers, daar hebben we verbruik dat misschien kan 
verminderd worden.  
 
We zijn ook bezig om eigenlijk al onze entiteiten heel sterk te adviseren om met die complexe 
technologie om te gaan. Het is niet zo dat dat nog een thermostaatje is dat je moet omdraaien 
maar in de nieuwe scholen zijn dat heel complexe sturingsmechanismes die daarachter zitten, 
en die moet je optimaliseren. En in de uitrol van ons klimaatplan, en dat zal binnenkort nog wel 
verder aan bod komen, zit ook in dat we speciaal mensen gaan opleiden en tijd geven of 
opdracht geven om daarmee bezig te zijn. Want we geloven er natuurlijk ook in dat die zichzelf 
meer dan terugverdienen.  
 
Op de heel korte termijn kijken we natuurlijk ook naar de maatregelen om, ja, tussen nu en de 
winter, en zeker in de winter, om het verbruik te verminderen. We zullen de federale 
maatregelen ook volgen, 19°, het licht uit, maar dat is korte termijn. Ik geloof dat we en passant 
zeker en vast moeten bezig blijven met betrekking tot de omslag. We doen dat niet alleen voor 
ons eigen, we doen dat ook in vergunningen die we geven, we doen dat via de POM zoals al 
gemerkt, we leggen zeer veel zonnepanelen om zoveel mogelijk energieonafhankelijk te worden. 
Nu, dat is niet iets dat je in één dag doet. We kijken daar, we zijn daar echt mee bezig en dat past 
eigenlijk allemaal in ons klimaatbeleidsplan. En bijvoorbeeld hebben we naar 
schoolgebouwbeheerders een lerend netwerk uitgebouwd dat zelfs groter is dan de provincie, 
dat gaat verder. Om eigenlijk ervaringen en tips uit te wisselen van, hoe doet u het en hoe kan u 
besparen. Er komt ook een nieuwe opleiding energie en klimaat naar die 
schoolgebouwbeheerders dus we zijn daar wel degelijk mee bezig. 
 
Misschien één ding, de verwarmingscoaches. Ik ben ook van mening dat je dat zo dicht mogelijk 
bij de bevolking brengt. Dat we daar op dit moment geen rol in te spelen hebben omdat er 
anderen zijn die die rol daar kunnen inspelen maar indirect wel via Kamp C. Maar ik zou toch, 
we moeten ook toch wel durven tellen. En mevrouw Bakelants, ik ga misschien wat kort door de 
bocht maar wij hebben een klein miljoen huisgezinnen in onze provincie. Als we die allemaal 
een bezoek willen brengen met een verwarmingscoach, en stel dat zo één coach er tien op een 
week kan doen en wij willen die voor de winter allemaal gezien hebben, dan moeten we zo’n 
14.000 coaches aannemen tussen dit en volgende week. Ik denk dat we moeten zorgen voor 
kanalen die nu kort dag heel goed werken. Dat is nu de opdracht van vandaag en morgen. Maar 
structureel moeten wij zorgen dat de niet verbruikte kilowatt, dat is de goedkoopste kilowatt. Ik 
weet niet of ik misschien daar, Mireille? Maar ik neem ook nog de suggesties mee van zoals dat 
zijn het leren navigeren van tarieven. Ik denk dat dat ook zo dicht mogelijk bij de bevolking 
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moet en daar waar mensen dat niet kunnen, dan kijk ik naar die instanties die met die mensen 
in contact komen. Zoals u zelf zegt, de OCMW’s bijgestaan door de intercommunales. En 
inderdaad, u hebt de rekening zelf ook gemaakt, daar zit nu iemand en die kan ik volgen. Dus ik 
denk dat we het moeten zoeken achter de meest effectieve kanalen tot motiveren tot minder 
verbruik. Thuiswerk moet verminderen. Dat laat ik over aan Mireille. Ik denk dat daar ook nog 
een oefening in zit. Maar ik geef nu graag het woord aan Mireille en ik denk dat we alle 
suggesties kunnen meepakken. 
 
VOORZITTER.- Dank u wel. Mevrouw Colson heeft het woord. 
 
Mevrouw COLSON, gedeputeerde. - Dank u wel. Ik denk dat de collega’s inderdaad al heel 
volledig zijn geweest. En als je bij mij terechtkomt, dan gaat het vaak om die hele praktische 
uitvoering en dan vooral het voorbeeld geven, denk ik dan, in onze provinciale groen- en 
recreatiedomeinen, verschillende entiteiten die we hebben. Vooral ons steentje zelf bijdragen en 
vooral het goeie voorbeeld geven. Ik heb dat gisteren, eergisteren in de commissie al aangehaald 
bij de raadsleden die de vragen daarover gesteld hebben. Wij gaan heel wat acties nemen in onze 
domeinen, die allemaal opsommen, dat lijkt mij onbegonnen werk maar ik stel voor dat we daar 
ook een lijstje van bezorgen. Dat gaat inderdaad zoals we zeggen, de temperatuur verlagen in die 
kantoren tot de temperatuur met een graad verlagen in het zwembad van De Nekker of in het 
Zilvermeer maar dat is iets moeilijker heb ik vernomen. Maar inderdaad, het zal vooral heel wat 
praktische uitvoeringen zijn daar. Maar ook wel kijken welke investeringen dat we op korte 
termijn kunnen doen in nog duurzame energie, ook daar liggen nog wel wat plannen op tafel.  
Ja, thuiswerk, daar wil ik toch specifiek nog even op terugkomen. U weet, we hebben dat 
reglement dat sinds kort in voegen is, dat is geen verplichting uiteraard. Dus daar hebben we 
gewoon gesteld, het is maximaal 50 procent thuiswerk en minimaal 50 procent aanwezigheid. 
Dus dat is toch wel belangrijk om te weten, als mensen willen op kantoor komen werken, mogen 
ze dat ook gewoon doen. Ik heb daar de vraag gesteld al in onze overlegmomenten om te kijken 
van, als ze dichter bij huis kunnen gaan werken bijvoorbeeld. We hebben een aantal andere 
entiteiten waar dat kantoren zijn, misschien behoort dat ook tot de opties. En zo kunnen we 
andere besparingen voor de personeelsleden zelf wel bereiken. Maar dat zijn dingen die we al 
besproken hebben maar nog niet in uitvoering. Maar ik denk ook daar dat er wel opties zijn en 
daar werken we ook aan. Maar ik denk vooral dat we nog een lijst bezorgen achteraf. 
 
VOORZITTER.- Dank u wel. De heer Vandendriessche heeft het woord. 
 
De heer VANDENDRIESSCHE.- Ja, dank u wel voor alle suggesties en antwoorden ook vanuit 
de deputatie. Ik wou daar gewoon nog aan toevoegen dat, het debat over de groepsaankopen van 
de zonnepanelen, dat is toch wel een beetje een zure. Want het origineel hier, de provincie 
Antwerpen die daar zo mooie resultaten mee had geboekt, die moet nu een beetje lijdzaam 
toezien hoe andere provincies daar toch nog wel altijd die tool in handen hebben en die nog 
gebruiken. Dus misschien kan er ook interprovinciaal overleg daarover plaatsvinden. Directeur 
van de VVP, er is een vacature, misschien kan hij dat in handen nemen om met alle andere 
provincies daarmee aan de slag te gaan. Dus dat is misschien een idee voor interprovinciale 
maatregelen. 
 
VOORZITTER.- Mevrouw Bakelants heeft het woord. 
 
Mevrouw BAKELANTS.- Dank u wel voor uw antwoord, collega De Haes. Ja, ik vind het wel heel 
jammer dat dat project van die verwarmingscoaches niet meer kan terug opgestart worden want 
we hebben er toch zeker vier jaar is dat hier geweest. En het is alleszins geen duur project want 
ja, ze werken met vrijwilligers en die krijgen een opleiding bij Kamp C dus het kost niet veel voor 
de provincie. En natuurlijk moet, u spreekt over 1 miljoen gezinnen, ja, we moeten niet, iedereen 
heeft er geen nood aan. Maar ja, natuurlijk, ja, gelijk we vroeger deden ook, voor diegene die het 
wensen en alle kleine beetjes helpen, daar gaat het vooral ook om. Dus ja, ik vind het wel 
jammer dus dat wou ik even meegeven. 
 
VOORZITTER.- De heer Valkeniers heeft het woord. 
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De heer VALKENIERS.- Dank u, voorzitter. Dank u, mijnheer Lemmens, dat u mij de 
gelegenheid hebt gegeven om het enige echte duidelijke standpunt van mijn partij in verband 
met Poetin en de oorlog weer te geven. Ik krijg die gelegenheid niet elke dag, dank u daarvoor. 
Ook aan de collega’s, dank aan allen voor de antwoorden. De ene al concreter dan de andere, 
laat ons eerlijk zijn. Ik ben het ermee eens dat het beste is, de niet uitgegeven energie, die kost 
niets. Alleen heeft iedereen in onze maatschappij, en dan heb ik het duidelijk over mensen en 
ook over bedrijven, helaas, heeft iedereen niet die gelegenheid. Vandaar dat er ook uiteraard 
duidelijk andere maatregelen moeten genomen worden. Ik vind het spijtig dat groepsaankopen, 
of het nu is voor aankoop van energie of zonnepanelen, dat dat hier een beetje van de hand 
wordt gedaan met, energie groepsaankopen in het verleden hebben we de laatste keer geen 
goede ervaring gehad hoor ik zeggen, omdat er zelfs geen reactie op kwam. Wel, de tijden zijn 
misschien veranderd. Misschien is daar wel iets aan te doen. Wie niet waagt niet wint. Ofte het 
is nu niet nodig te hopen om te ondernemen noch te slagen om te volharden wat dat betreft. 
Voilà.  
Bijkomend nog één bedenking. Dank u voor de verduidelijking in verband met het thuiswerk of 
het werk hier ter plaatse, dat is zeer duidelijk. Ik weet niet of dat ik een antwoord heb gekregen 
op de vraag. En misschien is dat in dit huis heel wat gemakkelijker maar ik vermoed dat dat in 
een aantal oudere gebouwen niet zo gemakkelijk is. De coronamaatregelen enerzijds om te 
verluchten, en anderzijds om het kot, excuseer mij, ook een term die veel gebruikt is in de 
coronaperiode, om het kot toch enigszins warm te houden. Hoe gaan we daarmee om?  
Dank u. 
 
VOORZITTER.- Mevrouw Verhaert heeft het woord. 
 
Mevrouw VERHAERT.- Ik wil heel eventjes terugkomen op die collectieve aankopen. Er worden 
een paar dingen door elkaar gehaald. We hebben in het verleden twee types gehad, eentje rond 
energie, ging dan over elektriciteit en gas, anderzijds ging het over zonnepanelen. Wat collega 
Vandendriessche aanhaalt is helemaal juist, de collega’s in West-Vlaanderen hebben een 
bijzonder succesvolle editie nu in de steigers staan. Eentje die ze zelfs al een beetje vervroegd 
hebben afgesloten omdat het volume groot werd. En ze willen net de juiste schaal kunnen 
blijven hanteren, dat is cruciaal, om dan op relatief snelle termijn een volgende te kunnen 
organiseren. Wat in Oost-Vlaanderen is gebeurd, dat was een andere groepsaankoop. Dat was 
eentje rond elektriciteit en gas die, voor alle duidelijkheid, niet op dezelfde manier en met 
dezelfde omkadering is georganiseerd als die die wij hier in de provincie Antwerpen altijd 
hebben gedaan, met andere contacten binnen de sector. Dat is niet verboden, opnieuw, dat is 
legitiem maar ik ben niet geheel zeker of het op de wijze zoals wij het hier plachten te 
organiseren op eenzelfde wijze zou zijn afgelopen. Maar zelfs al zou het dat wel zijn, dan nog heb 
je als een overheid een uitstekende plaats om mensen bij de hand te nemen en om hen dan te 
begeleiden naar een goedkoper tarief. En ik ben van mening, samen met mijn fractie, dat je als 
overheid ook voluntaristisch moet kunnen zijn wanneer de nood daar om vraagt. En vandaag 
denk ik is die nood er. Wij zien werk liggen, dan moet je dat ook oppakken. Toen wij destijds 
begonnen met de bevoegdheid energie, dan was er niemand die van bovenuit had gezegd, 
provinciebesturen, ga u daarmee bezighouden. We hebben werk zien liggen, we hebben dat 
opgepakt. En eigenlijk denk ik dat daar vandaag nog altijd die nood is. En collega Lemmens, ik 
begrijp wat u zegt rond de website van de CREG en de VREG, dat is natuurlijk allemaal juist. En 
mensen die hun weg wat weten te vinden, die zullen die zelf ook wel vinden. Maar helaas, helaas 
staat het verwijzen naar een website heel ver van de dagelijkse realiteit van heel veel mensen. En 
daar zouden we een bijdrage kunnen leveren om hen bij de hand te nemen. Collega De Haes, u 
maakt eigenlijk een beetje mijn argument voor mij. Het is niet voor iedereen dat zo’n 
begeleiding nodig is. Maar je zou al kunnen beginnen met spreken met de gemeentebesturen en 
de OCMW’s om te kijken welke cliënten bij het OCMW hebben energieschulden. Dat is al een 
afgebakende groep. En dan kan je hen, eventueel samen met de intercommunales, met wat extra 
man- en vrouwkracht helpen om toch tot een voordeliger tarief te komen. Ik vermoed dat we 
daarover van mening zullen blijven verschillen maar ik vond het toch belangrijk om dat hier 
even aan te halen. En tot slot wil ik collega Colson feliciteren want ik vind het idee om de 
satellieten van de provincie, de alternatieve huisvesting zeg maar die verder weg van dit 
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provinciehuis zijn, om die ook open te stellen voor de medewerkers, vind ik een uitstekend idee. 
Vind ik, moeten we echt doen. Dat maakt dan in de kering ook wat ruimte vrij hier dus dan 
kunnen misschien die mensen van Umicore hier alsnog terecht op een vrijdag.  
Dank u wel. 
 
VOORZITTER.- De heer Lemmens heeft het woord. 
 
De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Nog even over de groepsaankopen. Ik kijk helemaal niet 
lijdzaam toe. We hebben dat heel duidelijk gemaakt, ook in ons bestuursakkoord, wij gaan geen 
groepsaankopen niet meer doen. Als je verwijst naar Oost-Vlaanderen, er staat momenteel op de 
website van Oost-Vlaanderen, groepsaankoop voor zonnepanelen volgend jaar pas hernomen. 
En weet je waarom, omdat de leveranciers niet kunnen volgen. En dan sta je daar toch wel als 
provincie want dan heb je mensen wel wat wijsgemaakt. Dan heb je mensen wat wijsgemaakt 
door te zeggen van, kijk eens, groepsaankopen. Ze kunnen niet leveren. Ze kunnen niet leveren, 
dat is een groot probleem. En dan wil ik daar niet verantwoordelijk voor zijn als provinciale 
overheid. Trouwens, eerlijk gezegd, de samenaankoop die wij hier in der tijd gehad hebben, 
collega Inga, had de provincie weinig mee te maken want u hebt dat volledig uitbesteed. En 
Ichoosr doet dat nu verder. Ja, wel, dan is het toch gelukt, dan heb je dat in de markt gezet en er 
zijn nog altijd groepsaankopen. Wel, ik vind niet dat wij dat moeten verder doen, temeer omdat 
je nu natuurlijk heel veel mensen iets gaat wijsmaken dat ze snel goedkoop zonnepanelen gaan 
hebben en de sector kan niet volgen. En dan als overheid, dan sta je voor aap. 
 
VOORZITTER.- Mevrouw Helsen heeft het woord. 
 
Mevrouw HELSEN, gedeputeerde.- Dank u wel, voorzitter. Misschien toch nog kort even 
reageren op de reacties die er gekomen zijn vanuit de verschillende fracties. Ik wil toch wel 
benadrukken dat wij vanuit Kamp C wel degelijk een aantal begeleidingen doen, ook naar 
individuele mensen toe. Maar het zijn de energiehuizen die daar hun eerste rol moeten 
vervullen. Maar we hebben vanuit Kamp C een aantal projecten waarin dat we heel sterk geloven 
en die ook aantonen dat dat gunstige effecten heeft. Er wordt hier heel terecht gezegd van, het is 
belangrijk om ons te richten tot de meest kwetsbare doelgroepen. Wel, vanuit Kamp C hebben 
wij contact met de lokale besturen, met de OCMW’s en gaan wij, met vrijwilligers, ten velde. 
Bijvoorbeeld in Turnhout hebben wij in zeventig gezinnen een traject afgelegd om te kijken hoe 
dat bij de meest kwetsbare, die het heel moeilijk hebben vandaag, er toch wel kan bespaard 
worden in energieverbruik. Dat zijn initiatieven die wij nemen en waar dat wij vaststellen dat we 
ondanks het feit dat we vele vrijwilligers hebben om mee op pad te gaan, dat het nog 
onvoldoende is om op korte tijd iedereen van antwoord te dienen. En ik denk dat iedereen daar 
vandaag mee geconfronteerd wordt. Maar ik kan alleen maar vaststellen dat er ernstige 
inspanningen geleverd worden. Ten tweede is het belangrijk om het energievraagstuk ruim 
genoeg te bekijken. En daar zeggen onze experten vanuit Kamp C ook dat het heel interessant is 
om werk te maken van die energiegemeenschappen. Om niet te kijken naar een individuele 
vraag maar om te kijken naar de context waar dat de vraag van komt. En te kijken hoe dat we 
samen op een goede manier met energie kunnen omgaan en hoe dat we energie kunnen delen in 
bepaalde buurten. En dat is net hetgeen wat Kamp C wil opstarten en wat zij reeds 
proefgedraaid hebben in een bepaalde gemeente. En dat willen zij verder uitrollen naar andere 
buurten omdat zij vaststellen dat daar toch wel wat winsten te boeken vallen. En hetzelfde 
stellen we vast voor wat de bedrijven betreft. En dat zijn oefeningen die wij stap voor stap 
maken. Dus hetgeen dat jullie voorstellen, daar kan ik alleen maar van vaststellen dat we echt 
wel vandaag goede antwoorden trachten te bieden op de vraagstukken die voorliggen. 
 
VOORZITTER.- De heer Lemmens heeft het woord. 
 
De heer LEMMENS, gedeputeerde.- …  
 
Mevrouw VAN DIENDEREN.- Het systeem heeft mij het woord gegeven. Ik wilde dat 
teruggeven aan u, maar ineens werd dat hier rood nadat ik het groen had gedrukt. Ja. Dus aan 
de voorzitter om het woord toe te wijzen. 
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VOORZITTER.- De heer Lemmens mag het woord. 
 
De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Dat werd hier groen, dat is heel gevaarlijk natuurlijk. Maar 
goed, collega’s, misschien nog één ding dat ik vergeten te zeggen ben. Dat zou oneer aandoen 
aan onze mensen van ruimtelijke planning omdat we toch ook wel rond de energielandschappen 
al heel wat gedaan hebben. En dat we ook het energielandschap Grensland Turnhout en ook het 
energielandschap Noordertuin, waar we ook een aantal zaken onderzoeken rond ruimte en 
energie. En daar zijn we ook al veel langer mee bezig ook nog voor deze crisis. Dus om u maar te 
zeggen, het klopt wat de collega’s zeggen, dat we al langer met energieproblematiek bezig zijn 
dan pas nu gealarmeerd door de hoge tarieven. Dus we zijn daar al mee bezig en dat wou ik toch 
nog even naar voren brengen, voorzitter. 
 
VOORZITTER.- En dan geef ik denk ik als laatste het woord aan gedeputeerde De Haes want 
dan is onze tijd op. 
 
Mevrouw VAN DIENDEREN.- O. Ja, het systeem zegt dat ik toch aan het woord ben. Kijk, het is 
de tweede keer dat ik rood krijg. 
 
VOORZITTER.- Maar ik zal uw draad doorknippen. 
 
Mevrouw VAN DIENDEREN.- Maar moet ik het nu terug afstaan? Maar het treft wel, 
gedeputeerde Lemmens, want ik wou net vragen, kan er nog een antwoord komen op de vraag 
van Diederik over de energielandschappen? En dan doet u dat. Dat is fantastisch.  
 
VOORZITTER.- De micro alsjeblieft eventjes uitzetten want onze tijd is zo goed als op. De heer 
De Haes heeft het woord. 
 
De heer DE HAES, gedeputeerde.- Ja, heel kort de vraag van de ventilatie. We zijn in de marge 
betrokken bij een onderzoek dat gedaan wordt door UA met een Nederlandse partner met 
betrekking tot systemen die je bijvoorbeeld in een lokaal, in een klaslokaal zou kunnen zetten, 
die daar zorgen dat de lucht, de aanwezige lucht coronavrij wordt gemaakt zonder dat je de 
vensters permanent moet openzetten. Nu, ik moet eerlijk zeggen, ik vind dat een heel mooi 
verhaal en een heel mooi, hoe zou ik zeggen, onderzoeksproject. Maar als we dat in al onze 
klassen zullen moeten uitrollen, zullen wij wel wat bakken moeten kopen enerzijds. En ik ben al 
een beetje ouder, in een bepaalde sector groot geworden, dan denk ik zo terug aan die 
knetterbakken die vroeger in een café hingen ter bestrijding van de rook. Het knetterde goed 
maar het hielp niks. Dus ik kijk met heel veel ‘ogen’ naar dat onderzoek en ik hoop dat dat 
werkt, ik hoop dat dat betaalbaar is. Want anders gaan we misschien als corona terugkomt, de 
vensters toch moeten openzetten en dan zijn we energiematig gesjareld. 
 
VOORZITTER.- Bij deze denk ik dat we het debat kunnen afsluiten. Ik dank jullie allemaal voor 
uw medewerking en voor uw woord in dit debat. En dan gaan we verder met de punten van onze 
provincieraad. 
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OPENBARE VERGADERING 

 

 

 

 

GRIFFIE 

Departement Mens, Communicatie en 
Organisatie 

 

 

      

      

De leden van de provincieraad 

      

      

      

      

 

 

 

 

 datum 6 september 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 22 september 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 22 SEPTEMBER 2022 
Agenda 
 

OPENBARE VERGADERING 
 
0. Provinciale overheid 

 

 

 

1. Ruimte, Onderwijs en Mobiliteit 

 

1/1 APB Provinciaal Vormingscentrum Malle. Opvolgingsrapportering eerste 

semester 2022. Kennisname. 

 

1/2 APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen. Opvolgingsrapportering eerste 

semester 2022. Kennisname. 

 

1/3 Fietsostrade F12 Antwerpen – Bergen op Zoom, deel tussen Noorderlaan 

en A12: plaatsen opdracht, plaatsingswijze en bestek. Goedkeuring. 

 

 

 

2. Economie, streekbeleid en Europa 

 

2/1 Budget 2022. Exploitatiebudget. Beleidsdomeinen Economie, Streekbeleid 

en Europa. ARK-code - 64902000 niet-nominatieve subsidie 'Subsidie 

economie (V)'. Verdeling van krediet. Goedkeuring. 

 

2/2 Budget 2022. Verdeelkrediet Streekbeleid (V)/Overige economische 

zaken. Goedkeuring. 

 

2/3 Provinciale overheidsopdrachten. Data detailhandel 2023. Plaatsen 

opdracht, plaatsingswijze en bestek. Kennisname. 

 

2/4 Budget 2022. Verdeling van het krediet onder 2022/64902000/18/0680 

subsidies voor het Merodeproject (V). Groene ruimte. Goedkeuring. 

 

2/5 APB Provinciaal Secretariaat Europese Structuurfondsen. 

Opvolgingsrapportering eerste semester 2022. Kennisname. 

 

2/6 APB Kamp C. Opvolgingsrapportering eerste semester 2022. Kennisname. 

 

2/7 APB Hooibeekhoeve. Opvolgingsrapportering eerste semester 2022. 

Kennisname. 

 

2/8 APB DocAtlas. Opvolgingsrapportering eerste semester 2022. 

Kennisname. 
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2/9 APB Gouverneur Kinsbergencentrum. Opvolgingsrapportering eerste 

semester 2022. Kennisname. 

 

2/10 APB Havencentrum. Opvolgingsrapportering eerste semester 2022. 

Kennisname. 

 

2/11 APB Cultuurhuis de Warande. Opvolgingsrapportering eerste semester 

2022. Kennisname. 

 

2/12 EVAp Proefbedrijf Pluimveehouderij VZW. Opvolgingsrapportering eerste 

semester 2022. Kennisname. 

 

 

 

3. Leefmilieu, financiën en logistiek 

 

3/1 Budget 2020 & Budget 2021. Machtigingskrediet 0390/64902000. 

Toegestane subsidies. Subsidies voor Leefmilieuprojecten. Uitstel 

rapportage. Goedkeuring. 

 

3/2 Budget 2021. Machtigingskrediet 0390/64902000. Toegestane subsidies. 

Subsidies voor Leefmilieuprojecten. Inhoudelijke wijziging project. 

Goedkeuring. 

 

3/3 Budget 2022. Machtigingskrediet 0390/64902000. Toegestane subsidies. 

Subsidies voor Leefmilieuprojecten. Aanwending krediet. Goedkeuring. 

 

3/4 Budget 2022. Machtigingskrediet 0390/64902000. Toegestane subsidies. 

Subsidie aan Regionale Landschappen en Bosgroepen. Aanwending 

krediet. Goedkeuring. 

 

3/5 Budget 2022. Machtigingskrediet 0390/64902000. Toegestane subsidies. 

Subsidie voor Provinciale cofinanciering Nationale Parken. Aanwending 

krediet. Goedkeuring. 

 

3/6 Budget 2022. Machtigingskrediet 0390/64902000. Toegestane subsidies. 

Subsidie ter ondersteuning van de werking van vogelopvangcentra in de 

provincie Antwerpen. Aanwending krediet. Goedkeuring. 

 

3/7 Reglement provinciaal overstromingsgebied Molenbeekse Plassen Rumst. 

Goedkeuring. 

 

3/8 Toepassing van artikel 43, §2, 9° en 10° van het provinciedecreet. 

Pompgemalen Kroploop Mol en Laak- en Nijlensebeek Nijlen. Regularisatie 

krediet onderhoudscontracten met Aquafin. Goedkeuring. 

 

3/9 Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing van artikel 43, §2, 11° van 

het provinciedecreet. Vervanging en programmatie PLCs voor 

afstandsbewaking pompstations. Bestek en wijze van gunnen. 

Goedkeuring. 
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3/10 Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing van artikel 43, §2, 11° van 

het provinciedecreet. Waterproblematiek Ramsel. Studie voor oplossing 

met gecombineerd waterlopen-rioolmodel. Samenwerkingsovereenkomst 

met de provincie Vlaams-Brabant en Pidpa en bestek en gunningswijze. 

Goedkeuring. 

 

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

het provinciedecreet. Valleiherstel Kaartse Beek incl. recreatieve 

verbinding op de grens Kapellen-Brasschaat. 

Samenwerkingsovereenkomst met Kapellen en Brasschaat en bestek en 

gunningswijze. Goedkeuring. 

 

3/12 APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne. Opvolgingsrapportering eerste 

semester 2022. Kennisname. 

 

3/13 Opvolgingsrapportering eerste semester 2022. Kennisname. 

 

3/14 Provinciale overheidsopdrachten. Boom. Ecologische en recreatieve 

ontwikkeling van het voormalig kleiontginningsgebied Boom-Rumst. 

Deelgebied II. Opmaak ontwikkelingsvisie en omgevingsvergunning voor 

morfologieherstel van voormalig ontginningsgebied Terhagen Boom en 

Rumst. Studieopdracht. Wijzigingen. Goedkeuring. 

 

3/15 Provinciale overheidsopdrachten. Mechelen. Provinciaal groendomein 

Vrijbroek. Renovatie brasserie 't Park. Ontwerp. Goedkeuring. 

 

3/16 Provinciale overheidsopdrachten. Stabroek. Provinciaal instituut voor 

technisch onderwijs. Sporthal blok O. Renovatie stookplaats. Ontwerp. 

Goedkeuring. 

 

3/17 Vastgoed. Antwerpen. Provinciaal groendomein Rivierenhof. Sterckshof. 

Samenwerkingsovereenkomst met de Participatiemaatschappij 

Vlaanderen. Addendum voor verder traject. Goedkeuring. 

 

3/18 Vastgoed. Antwerpen. Topsporthal. Verhoging nominatieve subsidie aan 

de stad Antwerpen voor onderhouds- en herstellingswerken. Goedkeuring. 

 

3/19 Vastgoed. Balen. Grote Nete (A.7) en Kleine Hoofdgracht (A.7.34). 

Verkoop van 4 percelen grond langs de Schepsmolenstraat aan ANB. 

Goedkeuring. 

 

3/20 Vastgoed. Bornem/Hingene. Provinciaal groendomein d'Ursel. Aankoop 

dienstgebouw De Casteleyn van de gemeente Bornem. Goedkeuring. 

 

3/21 Vastgoed. Sociale infrastructuur. Geel St-Dimpnaplein 9. Overdracht 

erfpacht ingevolge fusie. Goedkeuring. 

 

3/22 Vastgoed. Mortsel. Sociale woningen Kerkstraat 3-5. Verkoop. 

Goedkeuring. 
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3/23 Vastgoed. Rumst. Molenbeek (A.6.05). Verlegging en openlegging ter van 

hoogte van de Kerremansstraat. Overdracht inneming 15. Goedkeuring. 

 

3/24 Vastgoed. Fietspad Herentals-Westerlo-Olen. Overdracht gedeelte fietspad 

aan de gemeenten Westerlo en Olen. Goedkeuring. 

 

3/25 APB Campus Vesta. Opvolgingsrapportering eerste semester 2022. 

Kennisname. 

 

3/26 EVAP Kempens Landschap SON. Opvolgingsrapportering eerste semester 

2022. Kennisname. 

 

 

 

4. Vrije tijd, personeel en ICT 

 

4/1 Provinciale Groendomeinen regio Antwerpen. Aanpassing parkreglement 

Rivierenhof. Goedkeuring. 

 

4/2 APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer. Opvolgingsrapportering 

eerste semester 2022. Kennisname. 

 

4/3 APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre. Opvolgingsrapportering 

eerste semester 2022. Kennisname. 

 

4/4 APB Toerisme Provincie Antwerpen. Opvolgingsrapportering eerste 

semester 2022. Kennisname. 

 

4/5 EVAP Arboretum Kalmthout. Opvolgingsrapportering eerste semester 

2022. Kennisname. 

 

4/6 EVAP Provinciaal Sport- en Recreatiedomein De Nekker. 

Opvolgingsrapportering eerste semester 2022. Kennisname. 

 

4/7 EVAP Provinciaal Recreatiedomein De Lilse Bergen. 

Opvolgingsrapportering eerste semester 2022. Kennisname. 

 

4/8 Provinciepersoneel. Verdere samenwerking Poolstok. Goedkeuring. 

 

4/9 Provinciepersoneel. OFP Prolocus: instemming met de nieuwe 

beheersovereenkomst, het financieringsplan en het pensioenreglement. 

Kennisname van de nieuwe verklaring inzake beleggingsbeginselen. 

Goedkeuring. 

 

 

 

5. Moties 
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6. Interpellaties 

 

 

 

7. BESLOTEN VERGADERING 

 

7/1 Provinciale Groendomeinen Regio Kempen. Opnemen van de functie van 

penningmeester bij VIR (Vlaanderen is Recreatie) en bestuurslid bij de 

koepel van attracties en musea vzw. Goedkeuring. 
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1. Ruimte, Onderwijs en Mobiliteit 

 

Nr. 1/1 van de agenda 

 

APB Provinciaal Vormingscentrum Malle. Opvolgingsrapportering eerste 

semester 2022. Kennisname. 

Verslag van de deputatie 

 

 
1. Bevoegdheid 

 
Het rapport met de stand van zaken over de uitvoering van de geplande 

beleidsdoelstellingen in het eerste semester van 2022 moet voorgelegd worden aan 

de provincieraad. 

 

2. Juridische context 

 

Volgens artikel 155 van het provinciedecreet moet voor het einde van het derde 

kwartaal een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het boekjaar 

aan de provincieraad worden voorgelegd; 

 

Daarnaast zijn de volgende artikelen en besluiten relevant: 

 

- artikel 29 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende BBC2021, 

aangaande de elementen die de opvolgingsrapportering minstens dient te 

bevatten; 

- artikelen 225 tot 237 van het provinciedecreet; 

- het oprichtingsbesluit van het autonoom provinciebedrijf APB 

Vormingscentrum; 

- de beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf APB 

Vormingscentrum. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

 
SDG 16: Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten 

SDGsubdoelstelling: 16.6 Doeltreffende, verantwoordelijke en transparante 

instellingen ontwikkelen op alle niveaus 

 

Sinds 2014 gebeurt de opmaak, de aanpassing en de opvolging van het 

meerjarenplan volgens de richtlijnen van de Vlaamse overheid, over de beleids- en 

beheerscyclus (BBC). Vanaf 2020 moet de wetgeving van het decreet Lokaal 
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Bestuur gevolgd worden, waarin de richtlijnen rond BBC verfijnd werden in “BBC 

2020”. 

 

Vanaf 2020 moet een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het 

boekjaar aan de raad worden voorgelegd. Het gaat om een stand van zaken van de 

uitvoering van het meerjarenplan, voor zowel het hoofdbestuur als de 

verzelfstandigde entiteiten. 

Die opvolgingsrapportering is niet zozeer gericht op de bewaking van de kredieten, 

maar wel op de uitvoering van de beleidsdoelstellingen. 

 

Het resultaat is het rapport ‘Opvolgingsrapportering – 1ste semester 2022’ in de 

bijlage. De prioritaire beleidsdoelstellingen en actieplannen worden weergegeven, 

samen met de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven. Alle 

doelstellingen in ons bestuur zijn prioritair en worden allemaal weergegeven. Enkel 

de cijfers van ‘niet in doelstellingen te vatten beleid’ worden niet weergegeven. 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 1 september 2022. 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

De provincieraad neemt kennis van de opvolgingsrapportering over het eerste 

semester van het boekjaar 2022 van het APB PVM. 

 

 

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

 

 

Nr. 1/2 van de agenda 

 

APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen. Opvolgingsrapportering eerste 

semester 2022. Kennisname. 

Verslag van de deputatie 

 

 
1. Bevoegdheid 

 
Het rapport met de stand van zaken over de uitvoering van de geplande 

beleidsdoelstellingen in het eerste semester van 2022 moet voorgelegd worden aan 

de provincieraad. 

 

2. Juridische context 
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Volgens artikel 263 van het decreet Lokaal Bestuur van de Vlaamse Regering van 

22 december 2017 moet voor het einde van het derde kwartaal een 

opvolgingsrapportering over het eerste semester van het boekjaar aan de 

provincieraad worden voorgelegd; 

 

Daarnaast zijn de volgende artikelen en besluiten relevant: 

 

- artikel 29 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende BBC2021, 

aangaande de elementen die de opvolgingsrapportering minstens dient te 

bevatten; 

- artikel 155 van het Provinciedecreet van 9 december 2005 inzake opvolgings-

rapportering; 

- artikelen 225 tot 237 van het provinciedecreet; 

- het oprichtingsbesluit van het autonoom provinciebedrijf APB Provinciaal 

Onderwijs Antwerpen; 

- de beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf APB Provinciaal 

Onderwijs Antwerpen. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

Sinds 2014 gebeurt de opmaak, de aanpassing en de opvolging van het 

meerjarenplan volgens de richtlijnen van de Vlaamse overheid, over de beleids- en 

beheerscyclus (BBC). Vanaf 2020 moet de wetgeving van het decreet Lokaal 

Bestuur gevolgd worden, waarin de richtlijnen rond BBC verfijnd werden in “BBC 

2020”. 

 

Vanaf 2020 moet een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het 

boekjaar aan de raad worden voorgelegd. Het gaat om een stand van zaken van de 

uitvoering van het meerjarenplan, voor zowel het hoofdbestuur als de 

verzelfstandigde entiteiten. 

Die opvolgingsrapportering is niet zozeer gericht op de bewaking van de kredieten, 

maar wel op de uitvoering van de beleidsdoelstellingen. 

 

Het resultaat is het rapport ‘Opvolgrapport APB POA’ in de bijlage. De prioritaire 

beleidsdoelstellingen en actieplannen worden weergegeven, samen met de 

geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven. Alle doelstellingen in ons 

bestuur zijn prioritair en worden allemaal weergegeven. Enkel de cijfers van ‘niet in 

doelstellingen te vatten beleid’ worden niet weergegeven. 

 

 
SDG 16: Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten 

SDGsubdoelstelling 16.6: Doeltreffende, verantwoordelijke en transparante 

instellingen ontwikkelen op alle niveaus 
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4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 1 september 2022. 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

De provincieraad neemt kennis van de opvolgingsrapportering over het eerste 

semester van het boekjaar 2022 van het APB POA. 

 

 

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

 

 

Nr. 1/3 van de agenda 

 

Fietsostrade F12 Antwerpen – Bergen op Zoom, deel tussen Noorderlaan 

en A12: plaatsen opdracht, plaatsingswijze en bestek. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Artikel 43 §2 11° van het provinciedecreet van 9 december 2005 bepaalt de 

bevoegdheid van de provincieraad. 

 

2. Juridische context 

 

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten. 

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de 

klassieke sectoren. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

Op 19 april 2012 besliste de provincieraad om het deel Havenverbinding (Ekeren – 

haven) van de fietsostrade F12 Antwerpen – Bergen op Zoom aan te leggen. 

 

Op 28 maart 2013 besliste de deputatie om deze dienstenopdracht te schorsen in 

afwachting van een beslissing van de Raad voor Vergunningenbetwistingen over de 

stedenbouwkundige vergunning van Infrabel voor de bouw van een spoorwegtalud 

ter hoogte van de Oude Landen in Ekeren als onderdeel van de tweede 

havenontsluiting. 
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Op 7 december 2017 besliste de deputatie om de schorsing van deze 

dienstenopdracht op te heffen. Op 8 februari 2018 keurde de deputatie het 

voorgestelde projectteam van SWECO voor de dienstenopdracht, destijds gegund 

aan studiebureau Grontmij NV (nu SWECO Belgium), voor deze opdracht goed. 

 

De dienst Mobiliteit (DMOB) rondde de mobiliteitsprocedure en het voorontwerpplan 

af op 4 juni 2020. De deputatie verleende de omgevingsvergunning voor de aanleg 

van het deel tussen de Noorderlaan en de A12 voor de fietsostrade F12 Antwerpen 

– Bergen op Zoom op 6 december 2021. 

 

De fietsostrade F12 verbindt Antwerpen met Bergen op Zoom. Ze loopt langs de 

A12 in Ekeren, doorkruist de Bospolder, gaat verder langs de Noorderlaan in de 

haven en door de dorpen Berendrecht en Zandvliet. 

 

 
Figuur 1: Situering F12, Havenverbinding 

 

Het tracé sluit in het westen aan op de Noorderlaan op het dubbelrichtingsfietspad 

en kruist vervolgens de sporen om dan verder te lopen via de Ekerse Dijk tot aan 

de A12. Met een tunnel kruist de route de A12 om tenslotte met een brug over de 

afrit van de Leugenberg aan te sluiten in Ekeren op het fietsostradeproject langs de 

A12 dat door de stad Antwerpen wordt aangelegd. 

De fietsverbinding vormt een ontbrekende schakel voor fietsers die naar de haven 

fietsen, aangezien de A12 op slechts weinig punten oversteekbaar is. Het doel van 

de verbinding is om meer havenwerknemers op de fiets te krijgen en een veilige en 

comfortabele fietsverbinding naar de haven voor hen te bieden. 

 

Het aanbestedingsdossier behelst de missing link tussen de Noorderlaan en de 

bestaande fiets/voetgangersbrug over de A12. Het aanbestedingsdossier voor een 

nieuwe tunnel onder de A12 en brug over de afrit volgt in een latere fase. 

 

De geschatte uitvoeringstermijn voor het bouwen van de infrastructuur bedraagt 

ongeveer 140 werkdagen. 
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De opdracht omvat de volgende werken: 

- Het opbreken van bestaande verhardingen; 

- Het opbreken van lijnvormige en plaatselijke elementen; 

- Uitvoeren van een algemeen droog grondverzet; 

- Het op- en afbreken van rots-, metselwerk- en betonbrokken; 

- Het uitvoeren van grondverbeteringen; 

- Het plaatsen van geotextiel; 

- Het maken van aansluitingen van straatkolken en aflopen op de riolering; 

- Het maken van onderfunderingen en steenslagfunderingen; 

- Het plaatsen van lijnvormige en plaatselijke elementen; 

- Het maken van nieuwe wegverhardingen, parkeerstroken en voetpaden in 

asfalt. 

 

Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s): 

 

 

 

 

 

 

 

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 1 september 2022. 

 

5. Financiële aspecten 

 

Er ontstaat nu nog geen financiële verbintenis. 

De budgetten zijn beschikbaar op het ramingsnummer MJP000055, ARK 

22810000/0290 Overige onroerende infrastructuur - installaties, uitrusting, 

werken : aanschaffingswaarde. 

 

Fietsfonds: De Vlaamse overheid geeft binnen het Fietsfonds subsidies aan de 

provincies voor de aanleg of herinrichting van fietsinfrastructuur op trajecten van 

het bovenlokale functionele fietsroutenetwerk. Deze subsidie bedraagt 50% van de 

kosten voor de aanleg. 

 

BBC actieplan: Fietsinfrastructuur: we zetten in op infrastructuur voor fietsers. 
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BBC actie: DMOB Fietsostrades: we leggen fietsostrades aan. 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

De provincieraad keurt de ontwerpen van het uitvoeringsdossier van de aanleg van 

de fietsostrade F12 Antwerpen – Bergen op Zoom, deel tussen de Noorderlaan en 

de A12, goed. 

 

Artikel 2: 

De provincieraad keurt het bestek van het uitvoeringsdossier van de aanleg van de 

fietsostrade F12 Antwerpen – Bergen op Zoom, deel tussen de Noorderlaan en de 

A12, goed. 

 

Artikel 3: 

De provincieraad keurt de openbare procedure als plaatsingswijze voor de aanleg 

van de fietsostrade F12 Antwerpen – Bergen op Zoom, deel tussen de Noorderlaan 

en de A12, goed. 

 

Bijlagen: 

- Bestek 

- Meetstaat 

- Ontwerpplannen 

 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Bakelants heeft het woord. 

 

Mevrouw BAKELANTS.- Ik heb over dit dossier nog eens contact gehad met de lokale 
mandataris daar en ik had toch graag nog twee belangrijke opmerkingen over de fietsostrade die 
daar gelegd gaat worden. 
We hebben nog onze opmerking over het niet voorzien van de verlichting langs dit traject. Dat 
het eigenlijk toch wel bijzonder jammer is, ondanks dat iedereen het hierover eens is, dat dit de 
veiligheid van de fietsverbinding niet ten goede komt, slagen we er maar toch niet in om dat hier 
door te duwen. En dat vinden we dus bijzonder jammer. Ik heb wel begrepen dat er strips 
komen, markeringen. Ja, maar toch is dat toch heel, heel jammer. Blijkbaar, de heer Luk 
Lemmens heeft dat al in het verleden gezegd, de vleermuizenpopulatie is belangrijker dan de 
mensen die er gebruikmaken dus van deze fietsverbinding.  
En daarnaast heb ik nog een tweede opmerking en dat gaat over de aansluiting met de 
voetgangersbrug. De heer Lemmens had in het verleden al gezegd dat dit niet een definitieve 
oplossing is maar daarvoor is het gevaar voor de fietsers, voetgangers en joggers niet geweken. 
Wij vrezen dat er in de toekomst mogelijk ongelukken gaan gebeuren met mogelijk zware 
schade. Fietsers zullen tegen hoge snelheden in beide richtingen het Bospolderpad kruisen waar 
er zowel gemotoriseerd verkeer als voetgangers zijn. Tot hier mijn opmerkingen. 
 
VOORZITTER.- De heer Lemmens heeft het woord. 
 
De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Mevrouw Bakelants, bedankt voor die vragen. Ik denk dat 
we beiden betreuren dat er inderdaad door het Agentschap Natuur en Bos geen toestemming 
gegeven is om daar verlichting te plaatsen. En ik betreur dat met u. Maar natuurlijk, het is de 
keuze ofwel starten we hier met deze opdracht, plaatsen we die, en kunnen we begin volgend 
jaar starten met de werken. Ik wilde nog wel zeggen dat wij al in deze werken voorzien hebben 
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dat er voldoende ruimte is zodanig, als we er ooit toestemming voor krijgen, dat we daar 
leidingen kunnen leggen zodanig dat er snel verlichting kan aangebracht worden. Maar ik 
betreur met u dat men mensen die ‘s morgens vroeg naar hun werk rijden, ‘s avonds laat naar 
huis rijden, dat het Agentschap Natuur en Bos dieren belangrijker vindt dan mensen. Maar we 
hebben maar één ding moeten doen, en dat is nu zo snel als mogelijk dit dossier in orde 
brengen. Want hoe dan ook zal het een veel veiligere verbinding zijn, een snellere verbinding. 
En zullen wij heel veel mensen die in de omgeving van Ekeren, Stabroek, Hoevenen, werken in 
de haven, dat die van die plekken ook veiliger naar de haven zullen gaan. Dit is een stuk van de 
opdracht, er moeten nog een aantal andere zaken bekeken worden. En uiteraard zullen onze 
mensen, voor wat de problematiek die u aanhaalt, daar ook wel de meest veilige voorzieningen 
treffen. Dus wij gaan dat daar ook op een veilige manier gaan organiseren. Maar inderdaad, wat 
het eerste punt betreft, daar ben ik het volledig met u eens. En dan kan ik het alleen maar 
betreuren dat bepaalde agentschappen in Vlaanderen een echt enge houding aannemen en dat 
we daar inderdaad soms niet aan voorbij kunnen. 
 
VOORZITTER.- Dank u wel. Als er geen tussenkomsten meer zijn bij dit punt, dan kunnen we 
overgaan tot de … 
 
Mevrouw VAN DIENDEREN.- Mijnheer de voorzitter. 
 
VOORZITTER.- Excuseer, mevrouw Van Dienderen. 
 
Mevrouw VAN DIENDEREN.- Ik had opnieuw het woord gevraagd in het systeem. 
 
VOORZITTER.- Ja, maar uw lichtje altijd brand, ik dacht die zal niks moeten zeggen vandaag 
maar het was wel. Mevrouw VAN DIENDEREN heeft het woord. 
 
Mevrouw VAN DIENDEREN.- Misschien daar toch ook iets over zeggen, over de vleermuizen. 
Ik denk dat je gelijk hebt dat je al moet beginnen met dat fietspad te verbeteren en aan te leggen, 
dat is een heel goede zaak. En ik denk dat technieken ook heel snel evolueren, ook met 
betrekking tot verlichting. We staan allemaal ook voor een opgave om alle straatverlichting te 
verledden en dergelijke dus die technologie gaat heel snel. Ik denk dat hier in huis in de 
provincie ook heel wat expertise zit met betrekking tot vleermuizen. Dus ik denk dat we dat niet 
op de spits moeten drijven, deze problematiek maar dat er kansen zijn waarbij dat dat nog 
eventueel zou kunnen bijgestuurd worden in de toekomst, als die technieken het toelaten. En 
dan is dat goed voor zowel mens als dier. 
 
VOORZITTER.- De heer Lemmens heeft het woord. 
 
De heer LEMMENS, gedeputeerde.- De eerste havenarbeider die daar ‘s nachts verongelukt, 
mevrouw, ik stuur hem naar u. 
 
VOORZITTER.- Als er geen tussenkomsten … 
 
Mevrouw VAN DIENDEREN.- Dit is er toch echt wat over mijnheer de gedeputeerde. Enfin. 
Maar allez, komaan, ik zeg net, drijf het niet op de spits. En u drijft dat nu wel op de spits door 
dat in mijne bak te zeggen. Ik heb niks met ANB te maken, wat is dit nu? 
 
VOORZITTER.- 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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2. Economie, streekbeleid en Europa 

 

Nr. 2/1 van de agenda 

 

Budget 2022. Exploitatiebudget. Beleidsdomeinen Economie, Streekbeleid 

en Europa. ARK-code - 64902000 niet-nominatieve subsidie 'Subsidie 

economie (V)'. Verdeling van krediet. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Art. 42 van het provinciedecreet van 9 december 2005. 

 

2. Juridische context 

 

Koninklijk Besluit nr. 110 van 13 december 1982, gewijzigd door het Koninklijk 

Besluit nr. 145 van 30 december 1982, betreffende het verplicht evenwicht van de 

begroting. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

De provincie Antwerpen is een ondernemende regio. Dit willen we ook blijven. 

Centraal in het economisch beleid van de provincie Antwerpen staat het creëren en 

stimuleren van een gunstig ondernemersklimaat. Daarnaast willen we inspelen op 

huidige en toekomstige innovatieve uitdagingen binnen onze economische 

speerpuntsectoren (detailhandel, duurzame bouw, haven en logistiek, agro-

industrie, zakelijke dienstverlening, chemie en life sciences, creatieve industrie). 

Eén van de hefbomen van de dienst economie om deze doelstellingen te realiseren 

is het verdeelkrediet met als omschrijving ‘Subsidies economie’. In het budget 2022 

is er een bedrag van 574.359 EUR beschikbaar binnen dit verdeelkrediet. In 

bijgaand verslag wordt gevraagd in te stemmen met de aanwending van het 

verdeelkrediet voor een bedrag van 125.000 EUR. 

 

Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) 

 

 
SDG 8 Eerlijk werk en economische groei  

SDG-subdoelstelling 8.3 Bevorderen van op ontwikkeling toegespitste 

beleidslijnen die productieve activiteiten ondersteunen, alsook de creatie van 

waardige jobs, ondernemerschap, creativiteit en innovatie, en de formalisering en 
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de groei aanmoedigen van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen, ook via 

toegang tot financiële diensten. 

 

 Project ‘Rock Paper Pencil’ (deelbudget 35.000 EUR) 

 

ROCK PAPER PENCIL bouwt verder op het project “Turnhout - Games, Cards & 

Comics”, dat de stad met een lange grafische traditie (terug) op de kaart zet als 

strip- en spelstad hub voor creatieve ondernemers achter deze industrie. 

 

De stad Turnhout en POM Antwerpen bouwen ROCK PAPER PENCIL - samen met de 

uitvoerende partners Cartamundi, Strip Turnhout en Game Brewer – verder uit tot 

een ecosysteem voor creatief ondernemerschap. Dit ecosysteem biedt tools en een 

platform aan om grafici – in het bijzonder strip- en spelmakers - hun loopbaan te 

laten uitbouwen, zichzelf en elkaar te versterken als creatief ondernemer en de snel 

evoluerende spelindustrie en uitgeverswereld te voeden met nieuw grafisch talent. 

ROCK PAPER PENCIL weet de stad Turnhout stapsgewijs een creatief imago aan te 

meten en de zichtbaarheid van strip en spel in de stad te versterken. De 

succesformule blijft een combinatie van workshops, masterclasses rond 

ondernemerschap, Fablab2300 en het festival - een vakbeurs waar tekenaars, 

ontwerpers, uitgevers en producenten elkaars werk en vak leren kennen en dat ook 

tonen aan het grote publiek. ROCK PAPER PENCIL wordt stilaan een merknaam 

voor creatieve ondernemers die hen maar ook hun publiek/klanten van buiten de 

regio de weg wijst naar Turnhout. Medio 2022 werden al meer dan 200 creatieve 

professionals bereikt en ongeveer 70 studenten - toekomstige professionals. 

 

De stad Turnhout focust vooral op investeringen en initiatieven op het terrein met 

o.a. het Fablab2300, workshops en masterclasses. Tevens wil Turnhout met dit 

project zichtbaarheid in de binnenstad creëren. POM Antwerpen zet in op 

organisatie, communicatie en netwerking om tot een duurzaam ecosysteem voor de 

creatieve community te komen. Er wordt binnen POM Antwerpen gewerkt aan 

afstemming en wederzijdse versterking tussen ROCK PAPER PENCIL en 

samenwerkingsplatform ‘Antwerp. Powered by Creatives’ (APBC). 

 

Beide partners slagen er intussen in om ook bedrijven van buiten de creatieve 

sector te betrekken bij de doelstellingen en werking van ROCK PAPER PENCIL. Zo 

verruimen ze de afzetmarkt voor creatieve ondernemers én integreren ze het 

creatieve (grafische) imago van de stad in al haar geledingen. 

 

De totale duurtijd van de uitbouw van een duurzaam ecosysteem werd in 2020 

geraamd op drie jaar (medio 2020 - medio 2023). De bedoeling is om stapsgewijs 

te evolueren naar minder publieke en meer private financiering. De stad Turnhout 

voorziet voor dit project op haar eigen begroting jaarlijks een budget van 

110.000 EUR. Het gevraagde subsidiebedrag van 35.000 EUR van het budgetjaar 

2022 voor het project ROCK PAPER PENCIL zal door POM Antwerpen onder meer 

worden aangewend voor communicatiecampagne, onderhoud van online community 

en website – met bijzondere aandacht voor de makers zelf – naast ondersteuning 
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van private partners met oog op een businessmodel voor de toekomst. Ook 

programmatie en werkingskosten van masterclasses en festival/vakbeurs worden 

hiermee deels gefinancierd. 

 

Voorgesteld wordt om voor het project ROCK PAPER PENCIL een bedrag van 

35.000 EUR te voorzien op het budget 2022 ten behoeve van POM Antwerpen. In 

afwijking van artikel 3 van het provinciaal reglement van 24 september 2020 

betreffende de subsidiëringen en het toestaan van reservevorming door 

subsidietrekkers dienen de verantwoordingsstukken uiterlijk op 30 september 2023 

toe te komen op de Dienst Economie. 

 

 Project ‘Ondersteuning voor zelfstandigen in moeilijkheden’ 

(deelbudget 10.000 EUR) 

 

Covid-19 heeft zwaar ingeslagen op onze economie. Door de gevolgen van de 

corona-crisis worden de zelfstandigen keihard getroffen (zeker in de detailhandel en 

de horeca) en de coronasteunmaatregelen zijn uitgedoofd. Diverse onderzoeken 

tonen aan dat er een golf van faillissementen in aantocht is. De torenhoge 

energieprijzen en de spanningen rond de oorlog in Oekraïne hebben ook zware 

gevolgen voor heel wat bedrijven. 

Met het project ‘Ondersteuning voor zelfstandigen in moeilijkheden’ wil de vzw 

Dyzo (‘Dynamiseren van Zelfstandige Ondernemers’) discrete en kosteloze 

begeleiding aan zelfstandigen aanbieden onder andere via huisbezoeken en 

ontvangsten op zitdagen. Dyzo gaat ook telkens een samenwerking aan met de 

OCMW’s om voor de getroffenen een oplossing op maat te zoeken. OCMW’s zijn en 

blijven afgetekend de grootste doorverwijzer naar de vzw Dyzo. Daarnaast verwijst 

ook UNIZO ondernemers in (ernstige) moeilijkheden door naar Dyzo. Omgekeerd is 

er ook complementariteit met UNIZO. Dyzo verwijst ondernemers die na een 

stopzetting (gewone stopzetting of faillissement) willen herstarten door naar de 

startersbegeleiding van UNIZO. 

 

De doelgroep van het project zijn in eerste instantie actieve en gewezen 

zelfstandigen en hun gezinsleden, in secundaire orde de vertrouwenspersonen van 

zelfstandigen (huisartsen, advocaten, accountants). De begeleiding verloop 

integraal en omvat aldus zowel economische, juridische en psychosociale 

ondersteuning. Die integrale aanpak onderscheidt Dyzo van het reeds aanwezige 

aanbod op de private markt en het overheidsaanbod. De begeleiding en advies van 

Dyzo omvat o.a. volgende acties: 

 Redden van de zaak (=preventie) 

 Administratieve ondersteuning bij opmaak doorstartplan 

 Humaniseren van gedwongen stopzetting 

 Uitklaren van stopzetting/faillissement 

 Administratieve begeleiding bij specifieke aanvragen 

 

Ook wil de vzw Dyzo sensibiliseren via infosessies en opleidingen aan 

vertrouwenspersonen en lokale ambtenaren (OCMW’s, steden en gemeenten) in 
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functie van het adequaat begeleiden van de finale doelgroep. Dyzo zal via zijn 

relevante communicatiekanalen (website, sociale media, juridische helpdesk, 

folders,…) hun aanbod verder kenbaar maken. Uit het jaarverslag 2021 van de vzw 

Dyzo blijkt dat de provincie West-Vlaanderen niet langer de koploper is op het vlak 

van het aantal nieuwe dossiers (516 dossiers/22%). De provincie Antwerpen is nu 

de koploper met 591 behandelde dossiers (25%). Daarna volgt de provincie Oost-

Vlaanderen (440 dossiers/19%), de provincie Vlaams-Brabant (296 dossiers/13%) 

en de provincie Limburg (226 dossiers/10%). 265 dossiers (11%) werden 

toegewezen aan Brussel, Wallonië en het buitenland. De sectoren die het meest aan 

bod komen in de dossiers zijn respectievelijk de horeca, bouw en kleinhandel. 

 

Voorgesteld wordt om voor het project ‘Ondersteuning voor zelfstandigen in 

moeilijkheden’ een bedrag van 10.000 EUR uit te trekken op het budget 2022 ten 

behoeve van de vzw Dyzo. In afwijking van artikel 3 van het provinciaal reglement 

van 24 september 2020 betreffende de subsidiëringen en het toestaan van 

reservevorming door subsidietrekkers, dienen de verantwoordingsstukken uiterlijk 

op 30 september 2023 toe te komen op de Dienst Economie. 

 

 Project ‘Wetenschapspark Universiteit Antwerpen. Demonstratie- 

en digitaal belevingscentrum Log!Ville’ (deelbudget 50.000 EUR) 

 

Log!Ville is een dochteronderneming van VIL vzw, de organisatie die door de 

Vlaamse overheid is erkend als speerpuntcluster Logistiek. Om een boost te geven 

aan innovatie en de talrijke KMO bedrijven in Vlaanderen te sensibiliseren en te 

stimuleren, werd Log!Ville opgericht in 2017. Niet alleen bestaande bedrijven, maar 

ook nieuwe bedrijven zorgen voor toegevoegde waarde. Daarom wil Log!Ville ook 

kansen geven aan startups en scale-ups om te groeien en mee te werken aan de 

toekomst van het logistieke ecosysteem. 

 

De keuze voor de locatie, met name de provincie Antwerpen en meer concreet het 

Wetenschapspark Universiteit Antwerpen in Niel, was een weloverwogen keuze. 

Immers, wie ‘mobiliteit en logistiek’ zegt, zegt Antwerpen. En wie ‘innovatie’ zegt, 

zegt Wetenschapspark Universiteit Antwerpen. Log!Ville is een uniek landmark 

demo- & innovatiecentrum dat het logistieke ecosysteem in Vlaanderen helpt 

innoveren. Log!Ville is een open demonstratie- en belevingscentrum voor de 

logistiek, dat inzet op duurzaamheid, automatisering en digitalisering. In Log!Ville 

beleven ondernemers de logistieke uitdagingen van de toekomst: zelfrijdende 

voer(vaar)tuigen, dark warehouses, artificiële intelligentie, digitaal 

productpaspoort, additive manufacturing, smart city logistics,… De indrukwekkende 

demonstratiehal toont de nieuwste mature technologieën voor de supply chain. 

 

Innovatie is de rode draad doorheen het verhaal, waarbij ondernemers ook de 

gelegenheid krijgen om aan netwerking, lerende netwerken en cocreatie te doen. 

De reeds gesloten contracten met kennisinstellingen zoals Flanders Make, VITO en 

Imec staan hiervoor garant. 
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Om Log!Ville als innovatieplatform bijkomend internationale uitstraling te geven (in 

de Benelux is het reeds uniek!), wordt beroep gedaan op enerzijds de bestaande 

structurele samenwerking met Flanders Investment & Trade en anderzijds enkele 

voorstaande zusterorganisaties in het buitenland, zoals Fraunhofer Instituut, 

Georgia Tech en Supply Chain Asia. 

 

Om bovenstaande opportuniteiten en doelstellingen van Log!Ville te verwezenlijken, 

wordt voorgesteld om voor een duurtijd van drie jaar (2020 t/m 2022) de uitbouw 

van dit uniek logistiek ecosysteem te ondersteunen met een jaarlijks bedrag van 

50.000 EUR ten behoeve van VIL vzw. Dit geeft de provincie Antwerpen de kans om 

zijn toppositie als Europese (logistieke) draaischijf te behouden en de duurzame 

logistieke economie in de provincie Antwerpen (en Vlaanderen) te verankeren. De 

officiële opening van Log!Ville op het Wetenschapspark Universiteit Antwerpen vond 

plaats in oktober 2021. 

 

In afwijking van artikel 3 van het provinciaal reglement van 24 september 2020 

betreffende de subsidiëringen en het toestaan van reservevorming door 

subsidietrekkers dienen de verantwoordingsstukken uiterlijk op 30 september 2023 

toe te komen op de Dienst Economie. 

 

 Project Vlajo Mini-ondernemingen (schooljaar 2022 – 2023) 

(deelbudget 30.000 EUR) 

 

In het schooljaar 2021-2022 zijn er in de provincie Antwerpen 184 mini-

ondernemingen opgericht verspreid over 72 scholen (gewoon secundair onderwijs) 

en met een bereik van 1.518 leerlingen. De provincie Antwerpen telt daarmee het 

hoogste aantal mini-ondernemingen van Vlaanderen. Het project ‘Mini-

ondernemingen’ is een initiatief van de vzw Vlajo (Vlaamse Jonge Ondernemingen) 

dat gesteund wordt door de provincie Antwerpen. 

Vlajo heeft als missie om studerende jongeren hun eigen potentieel aan 

ondernemende competenties te leren ontdekken en ontwikkelen. De mini’s hebben 

als doel de jongeren (17-18-jarigen) warm te maken voor het ondernemerschap. In 

kleine groepen stampen zij een onderneming uit de grond en beheren ze een eigen 

onderneming van a tot z. Zij doorlopen dezelfde taken en activiteiten als in een 

reële onderneming: aandelen verkopen, vergaderen, reclame maken een 

boekhouding bijhouden en niet te vergeten: produceren en verkopen van 

producten. Tijdens het schooljaar worden er verschillende activiteiten op provinciaal 

en Vlaams niveau georganiseerd waarmee de mini-onderneming ‘mini-sterren’ kan 

verdienen. Op het einde van het schooljaar worden de behaalde sterren opgeteld en 

zo kunnen de mini-ondernemingen een preselectie voor de Vlaamse finale in de 

wacht slepen. 

 

Het is belangrijk dat ondernemingszin van jongeren al op de schoolbanken wordt 

aangewakkerd. Binnen het project mini-ondernemingen krijgen de studenten de 

kans om hun talenten te ontwikkelen. Het stimuleren van doorzettingsvermogen, 

kritisch denken, initiatief nemen en creativiteit helpt de studenten om de 
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ondernemer in zichzelf te ontdekken. Zo staan zij sterker in hun schoenen in hun 

verdere carrière. Binnen de veilige context van een mini-onderneming kunnen ze 

zichzelf ontplooien, mogen ze fouten maken en kunnen ze bijleren van 

leeftijdsgenoten. 

Het stimuleren van ondernemingszin, talentenontwikkeling en het verkleinen van 

de afstand tussen onderwijs en de arbeidsmarkt zijn pijlers waar zowel de provincie 

Antwerpen als Vlajo sterk op inzetten. Door het bundelen van onze krachten 

kunnen we hefbomen creëren om studenten te stimuleren te ondernemen, als 

entrepreneur of intrapreneur.  

 

De werking van Vlajo wordt verdeeld over de Vlaamse provincies en per provincie is 

een regioteam actief. Momenteel zijn er binnen de provincie Antwerpen drie 

regionale coördinatoren werkzaam (Antwerpen, Kempen en Mechelen). De loonkost 

(geraamd op ongeveer 120.000 EUR) van deze coördinatoren wordt gedragen door 

de Vlaamse overheid. De kosten voor het volledige project (exclusief loonkost) in 

de provincie Antwerpen worden geraamd op 57.500 EUR. Deze kosten situeren zich 

voornamelijk in de organisatie van regio-activiteiten en events, opleidingskosten 

voor de leercoaches, organisatie van innovatiekampen voor de mini’s en materiaal- 

en promotiekosten. 

 

Voorgesteld wordt om voor het project Vlajo Mini-ondernemingen (schooljaar 2022 

– 2023) een bedrag van 30.000 EUR uit te trekken voor de vzw Vlaamse Jonge 

Ondernemingen (Vlajo). In afwijking van artikel 3 van het provinciaal reglement 

van 24 september 2010 betreffende de subsidiëringen en het toestaan van 

reservevorming door subsidietrekkers dienen de verantwoordingsstukken uiterlijk 

op 30 september 2023 toe te komen op de Dienst Economie. 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 1 september 2022. 

 

5. Financiële aspecten 

 

De deputatie heeft beslist volgende verdeling van dit verdeelkrediet aan uw raad 

ter goedkeuring voor te leggen: 

 

 Project ‘Rock Paper Pencil’ (deelbudget 35.000 EUR) 

 

 Project ‘Ondersteuning voor zelfstandigen in moeilijkheden 

(deelbudget 10.000 EUR) 

 

 Project ‘Wetenschapspark Universiteit Antwerpen. Demonstratie- en 

digitaal belevingscentrum Log!Ville’ (deelbudget 50.000 EUR) 

 

 Project ‘Vlajo Mini-ondernemingen (schooljaar 2022 – 2023)’ 

(deelbudget 30.000 EUR) 
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BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Ingestemd wordt met een subsidie van 35.000,00 EUR aan POM Antwerpen (project 

‘Rock Paper Pencil’) vanuit het verdeelkrediet ‘Subsidie economie (V) van het 

budget 2022 ingeschreven onder ARK-code 64902000, ARK-omschrijving: niet-

nominatieve subsidies (ramingsnummer MJP001383). 

In afwijking van artikel 3 van het provinciaal reglement van 24 september 2020 

betreffende de subsidiëringen en het toestaan van reservevorming door 

subsidietrekkers dienen de verantwoordingsstukken uiterlijk op 30 september 2023 

toe te komen op de Dienst Economie. 

 

Artikel 2: 

Ingestemd wordt met een subsidie van 10.000,00 EUR aan de vzw Dyzo (project 

‘Ondersteuning voor zelfstandigen in moeilijkheden’) vanuit het verdeelkrediet 

‘Subsidie economie (V) van het budget 2022 ingeschreven onder ARK-code 

64902000, ARK-omschrijving: niet-nominatieve subsidies (ramingsnummer 

MJP001383). 

In afwijking van artikel 3 van het provinciaal reglement van 24 september 2020 

betreffende de subsidiëringen en het toestaan van reservevorming door 

subsidietrekkers dienen de verantwoordingsstukken uiterlijk op 30 september 2023 

toe te komen op de Dienst Economie. 

 

Artikel 3: 

Ingestemd wordt met een subsidie van 50.000,00 EUR aan de vzw VIL (project 

‘Wetenschapspark Universiteit Antwerpen. Demonstratie- en digitaal 

belevingscentrum Log!Ville’) vanuit het verdeelkrediet ‘Subsidie economie (V) van 

het budget 2022 ingeschreven onder ARK-code 64902000, ARK-omschrijving: niet-

nominatieve subsidies (ramingsnummer MJP001383). 

In afwijking van artikel 3 van het provinciaal reglement van 24 september 2020 

betreffende de subsidiëringen en het toestaan van reservevorming door 

subsidietrekkers dienen de verantwoordingsstukken uiterlijk op 30 september 2023 

toe te komen op de Dienst Economie. 

 

Artikel 4: 

Ingestemd wordt met een subsidie van 30.000,00 EUR aan de vzw Vlajo (project 

‘Mini-ondernemingen voor het schooljaar 2022-2023’) vanuit het verdeelkrediet 

‘Subsidie economie (V) van het budget 2022 ingeschreven onder ARK-code 

64902000, ARK-omschrijving: niet-nominatieve subsidies (ramingsnummer 

MJP001383). 

In afwijking van artikel 3 van het provinciaal reglement van 24 september 2020 

betreffende de subsidiëringen en het toestaan van reservevorming door 

subsidietrekkers dienen de verantwoordingsstukken uiterlijk op 30 september 2023 

toe te komen op de Dienst Economie. 
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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. 2/2 van de agenda 

 

Budget 2022. Verdeelkrediet Streekbeleid (V)/Overige economische zaken. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Art. 42 van het provinciedecreet van 9 december 2005 bepaalt de bevoegdheid van 

de provincieraad. 

 

2. Juridische context 

 

Het koninklijk besluit nr. 110 van 13 december 1982, zoals dat gewijzigd werd bij 

het koninklijk besluit nr. 145 van 30 december 1982 waarbij het 

begrotingsevenwicht wordt opgelegd aan de provincies, aan de gemeenten en aan 

de agglomeraties en federaties van gemeenten. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

In het budget 2022 werd onder de budgetsleutel Verdeelkrediet Streekbeleid 

(V)/Overige economische zaken onder het ramingsnummer MJP001486 een krediet 

van 60.001 EUR ingeschreven. 

 

De deputatie heeft beslist volgende verdeling van het krediet volgens ARK 

64902000 (niet-nominatieve subsidie) aan uw raad ter goedkeuring voor te leggen:  

 

 Streekplatform Kempen VZW 26.667 EUR 

 IGEAN 33.334 EUR 

 

Uw raad wordt gevraagd de verdeling van het krediet ingeschreven in het 

uitgavebudget BBC volgens de ARK 64902000  Verdeelkrediet Streekbeleid 

(V)/Overige economische zaken onder het ramingsnummer MJP001486 goed te 

keuren. 
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XXX 

 

Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) 

 
SDG 17 Partnerschap 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 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 1 september 2022. 

 

5. Financiële aspecten 

 

Ramingsnummer : MJP001486 

Omschrijving : verdeelkrediet streekbeleid (V) 

Verantwoordelijke dienst : SESE 

ARK  : 64902000 

Omschrijving ARK : Niet-nominatieve subsidie 

AP : Als streekmotor zorgen voor gebiedsdekkende en 

goedwerkend streekoverleg 2020 – 2025 

A : Streekoverleg. De provincie ondersteunt de 

verschillende streekplatformen financieel met een 

gelijkwaardige provinciale bijdrage om de 

streekdoelstellingen mee te realiseren. We koppelen 

aan deze subsidie voor elk streekplatform duidelijke 

voorwaarden om de provinciale betrokkenheid en 

afstemming te verhogen, bestuurlijke 

vertegenwoordiging te garanderen en de streek- en 

provinciale doelstellingen op elkander af te stemmen. 

BDS000019 : BDS Stimuleren en ondersteunen van socio-

economische streekontwikkeling 2020 – 2025. 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

De provincieraad keurt de volgende verdeling van het krediet ingeschreven in het 

uitgavebudget BBC volgens ARK 64902000 (niet-nominatieve subsidie) 

Ramingsnummer MJP001486: Verdeelkrediet Streekbeleid (V)/Overige economische 

zaken goed ten bedrage van 60.001 EUR. 

 

Dit krediet wordt aangewend als volgt: 
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 Streekplatform Kempen VZW 26.667 EUR 

 IGEAN 33.334 EUR 

 

 

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. 2/3 van de agenda 

 

Provinciale overheidsopdrachten. Data detailhandel 2023. Plaatsen 

opdracht, plaatsingswijze en bestek. Kennisname. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Provinciedecreet. 

 

2. Juridische context 

 

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten. 

 

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de 

klassieke sectoren. 

 

Het provinciedecreet, in het bijzonder artikel 57 §3, 4° en artikel 58 §4. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) 

 
SDG 9 Industrie, innovatie en infrastructuur 

SDGsubdoelstelling 9.1 Ontwikkelen van kwalitatieve, betrouwbare, duurzame en 

veerkrachtige infrastructuur, met inbegrip van regionale en grensoverschrijdende 

infrastructuur, ter ondersteuning van de economische ontwikkeling en het menselijk 

welzijn, met klemtoon op een betaalbare en billijke toegang voor iedereen. 
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A. Behoefte opdracht 

De vijf Vlaamse provincies kopen sinds 2014 gezamenlijk data aan om een 

detailhandelsbeleid te voeren. Bovendien krijgen alle Vlaamse gemeenten toegang 

tot deze data om ook hun lokale detailhandelsbeleid uit te bouwen. Het huidige 

contract met dienstverlener Locatus loopt te einde op 31 december 2022. We willen 

deze opdracht opnieuw in de markt plaatsen om met een overeenkomst te starten 

op 1 januari 2023. We gaan opzoek naar een of meerdere dienstverleners die ons 

dezelfde kwalitatieve data en koopstromenmodel kan bezorgen om de provinciale 

dienstverlening blijvend te verzekeren. 

Deze aanbesteding betreft een occasionele gezamenlijke opdracht van de vijf 

Vlaamse provincies waarbij provincie Antwerpen de plaatsingsprocedure voert 

volgens Art. 48 Occasionele gezamenlijke opdrachten van de Wet van 17 juni 2016 

(occasionele gezamenlijke aankoop). De vijf Vlaamse provincies ondertekenden de 

samenwerkingsovereenkomst (zie bijlage) met het oog op de mandatering voor de 

provincie Antwerpen als vertegenwoordiger van de vijf Vlaamse provincies in de 

aanbestedingsprocedure, het afsluiten van een nieuw dienstverlenerscontract en de 

verdeling van de kosten tussen de provincies. De andere provincies worden steeds 

nauw betrokken bij de opmaak van de aanbesteding en in het gunningsproces. 

 

B. Keuze procedure en motivering 

De plaatsing van deze overheidsopdracht gebeurt via de mededingingsprocedure 

met onderhandeling, gelet op artikel 38 § 1,1° c van de wet van 17 juni 2016 

inzake overheidsopdrachten. De opdracht kan niet worden gegund zonder 

voorafgaande onderhandelingen omdat de gevraagde oplossing met een database 

en een tool zeer complex worden beschreven aan de hand van specifieke 

technische vereisten waarbij vele opties met individuele tarieven geoffreerd kunnen 

worden. De onderhandelingen zorgen er voor dat de diensten op maat van de vijf 

Vlaamse provincies wordt aangeboden aan de beste prijs. 

 

C. Korte inhoud bestek en selectieleidraad 

De dienstverlener geeft de gebruikers (vijf Vlaamse provincies, alle steden en 

gemeenten in Vlaanderen) toegang tot een database met relevante data om een 

detailhandelsbeleid te kunnen voeren. Enerzijds wordt de aanbodzijde in kaart 

gebracht die (minimaal) jaarlijks volledig wordt geüpdatet voor alle gemeenten 

binnen de afgesproken regio en zo een actueel beeld geeft van de 

detailhandelszaken die aanwezig zijn in de markt. Anderzijds wordt de vraagzijde 

belicht om koopstromen van consumenten jaarlijks te monitoren en een model op 

te zetten voor impactanalyse van nieuwe detailhandelsvestigingen. 

 

Deze opdracht is verdeeld in volgende percelen: 

 

* Perceel A: database aanbod detailhandel 

Toegang verlenen tot een database met relevante data om een detailhandelsbeleid 

te kunnen voeren. Hierbij wordt de aanbodzijde in kaart gebracht die minimaal 

jaarlijks wordt geüpdatet en zo een actueel beeld geeft van de detailhandelszaken 

die aanwezig zijn in (en rondom) Vlaanderen. (zie technische vereisten in het 

bestek). 

 

* Perceel B: tool koopstromen en impactanalyse 

Toegang verlenen tot een tool waarmee de vraagzijde van detailhandel wordt 

belicht om koopstromen van consumenten jaarlijkse te monitoren en een model op 

te zetten voor impactanalyse van nieuwe detailhandelsvestigingen. 
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Alle kandidaten die voldoen aan de selectiecriteria uit de selectieleidraad worden 

uitgenodigd om een offerte in te dienen. De gunnings- en selectiecriteria staan 

omschreven in respectievelijk het bestek en de selectieleidraad (zie bijlagen). 

 

Deze opdracht is een raamovereenkomst zoals bedoeld in art. 2, 35° van de Wet 

Overheidsopdrachten. De raamovereenkomst wordt afgesloten voor een periode 

van 2 jaar, zesmaal stilzwijgend verlengbaar tot een maximum periode van 8 jaar. 

De looptijd voor de raamovereenkomst overstijgt hiermee het maximum van 4 jaar. 

We kiezen hiervoor omdat continuïteit van de data belangrijk is vermits we werken 

met historische tijdsreeksen van 10 jaar en meer. Hierdoor is het niet opportuun 

om na vier jaar naar een andere database kunnen overschakelen met het gevolg 

dat tijdsreeksen te frequent onderbroken worden. De raamovereenkomst wordt 

afgesloten met 1 opdrachtnemer per perceel. 

 

Het budget voor deze aanbesteding wordt geraamd op 55.000 EUR (inclusief BTW) 

per provincie per jaar, binnen het kader van het totale kostenplan. Na de gunning 

wordt een overeenkomst met de dienstverlener afgesloten voor de periode van 

twee jaren die jaarlijks geëvalueerd wordt en tot zes maal jaarlijks automatisch 

verlengd wordt tenzij de vertegenwoordiger via aangetekend schrijven afziet van de 

verdere samenwerking met de dienstverlener. De totale kostprijs per provincie over 

de periode van maximaal 8 jaren wordt geraamd op 440.000 EUR (inclusief BTW). 

 

De dienst Detailhandel heeft het bestek, de selectieleidraad en de wijze van gunnen 

bij hoogdringendheid ter goedkeuring voorgelegd aan de deputatie. Het bedrag van 

de opdracht enkel voor provincie Antwerpen ligt onder de drempel van 

500.000 EUR, maar de totale kostprijs voor alle provincies samen ligt hoger. Gezien 

de eerstvolgende zitting van de provincieraad (na medio juni 2022) pas plaatsvond 

op 22 september 2022, kwam de timing van de overheidsopdracht in het gedrang. 

De deputatie heeft daarom in zitting van 30 juni 2022 (zie bijlage) de wijze van 

gunnen, de selectieleidraad en het bestek goedgekeurd. Hiervoor heeft de deputatie 

beroep gedaan op de rechtsgrond vermeldt in artikel 58,§4 Provinciedecreet: “In 

afwijking van artikel 43 kan de deputatie in gevallen van dwingende en onvoorziene 

omstandigheden op eigen initiatief de bevoegdheden betreffende de vaststelling 

van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten 

uitoefenen. Die bevoegdheid is niet voor delegatie vatbaar.”  

 

In dit provincieraadsverslag van 22 september 2022 neemt uw raad kennis van 

bovenstaande deputatiebeslissing van 30 juni 2022. 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 1 september 2022. 

 

5. Financiële aspecten 

 

De opdracht wordt geraamd op 440.000 EUR inclusief BTW voor een periode van 

96 maanden voor de provincie Antwerpen. 

 

De budgetten zijn beschikbaar op volgende boekhoudkundige sleutel: 

 



PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 

 42 

· Ramingsnummer MJP001389 

· ARK: 6130000 

· Omschrijving ARK: Andere diensten en leveringen 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

De provincieraad neemt kennis van de overheidsopdracht die in de markt is 

geplaatst door de deputatie voor ‘Data detailhandel 2023’, zoals goedgekeurd in 

deputatiezitting van 30 juni 2022 op basis van artikel 58, §4 Provinciedecreet. 

 

 

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

 

 

Nr. 2/4 van de agenda 

 

Budget 2022. Verdeling van het  krediet onder 2022/64902000/18/0680 

subsidies voor het Merodeproject (V). Groene ruimte. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Het nominatief toewijzen van subsidies is een bevoegdheid van de provincieraad. 

 

2. Feitelijke context en verantwoording 

 

Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). 

 

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

en duurzaam 

SDGsubdoelstelling 11.4 De inspanningen verhogen om het culturele en 

natuurlijke erfgoed van de wereld te beschermen en veilig te stellen 

 

 
SDG 17. Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd 

partnerschap voor duurzame ontwikkeling 
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SDGsubdoelstelling 17.17 Doeltreffende openbare, publiek-private en 

maatschappelijke partnerschappen aanmoedigen en bevorderen, voortbouwend op 

de ervaring en het netwerk van partnerschappen 

 

Toelichting 

 

Het plattelandsproject de Merode werd in 2006 opgestart door de Vlaamse 

Landmaatschappij (VLM), naar aanleiding van de verkoop van 1500ha 

kasteeldomein door de familie de Merode te Westerlo. VLM bracht een twintigtal 

organisaties samen om het plattelandsbeleid in de betrokken gemeenten te 

versterken. Deze partners ondertekenden het Charter de Merode, een 

engagementsverklaring om samen te werken vanuit een integrale gebiedsvisie. 

Naast het uitvoeren van ingrepen in het landschap via het instrument landinrichting 

werd ook aandacht gegeven aan de inwoners van het gebied. 

 

Eind 2017 namen de drie provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant de 

regisseursrol van de VLM over. Om het partnerschap op een duurzame wijze verder 

te zetten werd een nieuwe organisatiestructuur opgezet en werd ‘de Merode, 

prinsheerlijk platteland v.z.w.’ opgericht. 

 

De provincie Antwerpen treedt op als trekker van het project. In dit project zijn 

zeer veel verschillende partners betrokken: de provincies Antwerpen, Vlaams-

Brabant en Limburg, de 9 betrokken gemeenten (Westerlo, Herselt, Laakdal, Geel, 

Hulshout, Aarschot, Diest, Scherpenheuvel-Zichem, Tessenderlo), de Vlaamse 

Agentschappen VLM, ANB en Onroerend Erfgoed, de abdijen van Averbode en 

Tongerlo, Natuurpunt, Boerenbond, Rurant, Kempens Landschap, de Merode 

Ondernemers en Toerisme Provincie Antwerpen. 

 

Al deze partners hebben hun engagement toegezegd om het project in de toekomst 

verder te zetten en de meesten dragen ook structureel financieel bij aan de verdere 

uitbouw van het project. 

 

Het doel van deze vzw is de omgevingskwaliteit van het gebied de Merode op een 

duurzame, gebiedsgerichte en samenhangende manier te ontwikkelen door:  

- de kernkwaliteiten van het gebied de Merode te koesteren; 

- de regionale economie in het gebied de Merode te versterken; 

- een samenwerking met de inwoners te creëren; 

- de werking van de vereniging duurzaam te verankeren voor de toekomst. 

 

Tijdens een cocreatief proces in 2018 en 2019 werd een ambitiebeeld opgemaakt, 

dat begin 2020 door alle partners formeel onderschreven werd: ‘Ambitiebeeld 

Landschapspark de Merode, herbronnen tussen natuur en abdijen’. Het 

ambitiebeeld, dat inhoudelijk ook aansluiting vindt bij het oorspronkelijke ‘Charter 

de Merode’ en de vroegere gebiedswerking, steunt op twee basiskenmerken van 

een landschapspark: 
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- het gebied is gekenmerkt door de aanwezigheid van bijzondere 

cultuurlandschappen. Doorheen de tijd heeft de interactie tussen mens en 

natuur ervoor gezorgd dat er een landschap is ontstaan met een 

uitgesproken karakter en met significante natuurlijke en culturele waarden. 

In het Merodegebied is het cultuurlandschap voor een groot deel gevormd 

door de aanwezigheid van kerk en adel. 

- Een tweede kenmerk van een landschapspark is de verwevenheid van 

functies. Bij de verdere ontwikkeling ervan ligt de klemtoon op het hand in 

hand gaan van deze verschillende functies. Natuur, recreatief medegebruik, 

landbouw en erfgoed zijn belangrijk. Net als wonen, toerisme en 

bedrijvigheid. 

 

Dit vertaalt zich in 5 ambitielijnen, die sinds 2020 uitgerold worden: 

 

- Ambitie 1: Een sterk partnerschap ontwikkelt en verbindt de bijzondere 

landschappen met een rijke geschiedenis ruimtelijk en inhoudelijk met elkaar 

tot een landschapspark (oprichting vzw, gezamenlijke communicatiestrategie, 

aanwerving personeel ter uitvoering van ambitiebeeld) 

- Ambitie 2: De kernwaarden van de verschillende landschapstypes zijn 

versterkt en verbonden en vormen een gezonde veerkrachtige omgeving 

(samenwerking met natuurbeheerders en experten, 

natuurinrichtingsprojecten) 

- Ambitie 3: Landschapspark de Merode biedt ruimte voor het welzijn van 

inwoners en gasten tussen natuur en erfgoed (recreatieve en toeristische 

ontsluiting, interprovinciaal onthaalplan, stiltewerking, …) 

- Ambitie 4: Ondernemen in en met het landschap creëert waarde in 

landschapspark de Merode (samenwerking Merodeondernemers, project 

FABulous Farmers rond functionele agrobiodiversiteit, landbouwverbreding, 

label de Merode, streekproducten, …) 

- Ambitie 5: Verhalen verbinden mensen, tijd en ruimte in het landschap 

(ontsluiten cultureel erfgoed, samenwerking lokale verenigingen) 

 

In september 2021 werd vanuit het partnerschap een dossier ingediend in de 

oproep ‘Kandidatuurstelling Erkenning Vlaamse Parken’. Hoewel Landschapspark de 

Merode niet door de jury geselecteerd werd voor de verdere procedure (6 van de 

13 kandidaten krijgen momenteel ondersteuning voor de opmaak van een 

masterplan, 3 maken kans op Vlaamse erkenning), heeft zij haar waardering 

uitgesproken over de ingediende kandidaturen en aangemoedigd om verdere 

stappen te ondernemen in landschapsontwikkeling. 

 

Het partnerschap neemt de verdere uitrol van haar ambitiebeeld ter harte. 

Afgelopen anderhalf jaar werd hiervoor een team uitgebouwd van 4 medewerkers 

die de samenwerking tussen de partners verder zullen faciliteren en activiteiten en 

projecten zullen initiëren. Enkele recente realisaties zijn het ontsluitingsproject 

‘900 jaar nobertijnen in de Merode’, groepsaankoop van buitenmeubilair en 

vernieuwing infoborden, de ontwikkeling van de multisite bezoekdemerode.be en 
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landschapsparkdemerode.be, stiltewerking met jaarlijkse organisatie Dag van de 

Stilte, jaarlijkse Merodehappening samen met Merodeondernemers, ondersteuning 

van verschillende natuurprojecten en landbouw(verbredings)projecten.  

 

3. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 25 augustus 2022. 

 

4. Financiële aspecten 

 

Binnen het exploitatiebudget – beleidsdomein Vrije Tijd is er een budget van 

200.000,00 EUR beschikbaar voor subsidies voor het gebiedsprogramma de 

Merode. 

 

In dit verslag wordt gevraagd in te stemmen met de aanwending van het 

verdeelkrediet met als omschrijving ‘Subsidies voor het Merodeproject’. 

 

 Werkingssubsidie aan de Merode, prinsheerlijk platteland v.z.w. (deelbudget 

200.000,00 EUR) 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Ingestemd wordt met een werkingssubsidie van 200.000,00 EUR aan de Merode, 

prinsheerlijk platteland v.z.w., vanuit het verdeelkrediet ‘Subsidies voor het 

Merodeproject’ van het mjp 2022 ingeschreven onder budgetsleutel 0680/6490200. 

 

 

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. 2/5 van de agenda 

 

APB Provinciaal Secretariaat Europese Structuurfondsen. 

Opvolgingsrapportering eerste semester 2022. Kennisname. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 
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Het artikel 155 van het provinciedecreet, stipuleert dat voor het einde van het 

derde kwartaal een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het 

boekjaar aan de provincieraad wordt voorgelegd. 

 

2. Juridische context 

 

- Artikel 29 van het besluit van de Vlaamse regering, aangaande de elementen 

die de opvolgingsrapportering minstens dient te bevatten; 

- Het rapport met de stand van zaken over de uitvoering van de geplande 

beleidsdoelstellingen in het eerste semester van 2022 moet voorgelegd worden 

aan de provincieraad; 

- De artikelen 225 tot 237 van het provinciedecreet; 

- Het oprichtingsbesluit van het autonoom provinciebedrijf Provinciaal 

Secretariaat Europese Structuurfondsen; 

- De beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf Provinciaal 

Secretariaat Europese Structuurfondsen. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

 
SDG 16. Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten 

SDG-subdoelstelling 16.6. Doeltreffende, verantwoordelijke en transparante 

instellingen ontwikkelen op alle niveaus. 

 

 
SDG 17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken 

SDG-subdoelstelling 17.2. Ontwikkelde landen dienen ten volle hun 

verbintenissen aangaande officiële ontwikkelingshulp te implementeren, waaronder 

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

inkomen te besteden aan officiële ontwikkelingshulp voor ontwikkelingslanden 

(ODA). 

 

Sinds 2014 gebeurt de opmaak, de aanpassing en de opvolging van het 

meerjarenplan volgens de richtlijnen van de Vlaamse overheid, over de beleids- en 

beheerscyclus (BBC). Vanaf 2020 dient de wetgeving van het decreet Lokaal 

Bestuur gevolgd te worden, waarin de richtlijnen rond BBC verfijnd werden. 

 

Vanaf 2020 moet een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het 

boekjaar aan de raad worden voorgelegd. Het gaat om een stand van zaken van de 
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uitvoering van het meerjarenplan, voor zowel het hoofdbestuur als de 

verzelfstandigde entiteiten. 

Die opvolgingsrapportering is niet zozeer gericht op de bewaking van de kredieten, 

maar wel op de uitvoering van de beleidsdoelstellingen. 

 

Het resultaat is het rapport ‘Opvolgingsrapportering – 1ste semester 2022’ in de 

bijlage. De prioritaire beleidsdoelstellingen en actieplannen worden weergegeven 

met een score, samen met de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en 

uitgaven. Alle doelstellingen in ons bestuur zijn prioritair en worden allemaal 

weergegeven. Enkel de cijfers van ‘niet in doelstellingen te vatten beleid’ worden 

niet weergegeven. 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 1 september 2022. 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Kennis wordt genomen van de opvolgingsrapportering over het eerste semester van 

het boekjaar 2022. 

 

 

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

 

 

Nr. 2/6 van de agenda 

 

APB Kamp C. Opvolgingsrapportering eerste semester 2022. Kennisname. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Het artikel 155 van het provinciedecreet, stipuleert dat voor het einde van het 

derde kwartaal een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het 

boekjaar aan de provincieraad wordt voorgelegd. 

 

2. Juridische context 

 

- Artikel 29 van het besluit van de Vlaamse regering, aangaande de elementen 

die de opvolgingsrapportering minstens dient te bevatten; 
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- Het rapport met de stand van zaken over de uitvoering van de geplande 

beleidsdoelstellingen in het eerste semester van 2022 moet voorgelegd worden 

aan de provincieraad; 

- De artikelen 225 tot 237 van het provinciedecreet; 

- Het oprichtingsbesluit van het autonoom provinciebedrijf KampC; 

- De beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf KampC. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

 
SDG 16. Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten 

SDG-subdoelstelling 16.6. Doeltreffende, verantwoordelijke en transparante 

instellingen ontwikkelen op alle niveaus. 

 

 
SDG 17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken 

SDG-subdoelstelling 17.2. Ontwikkelde landen dienen ten volle hun 

verbintenissen aangaande officiële ontwikkelingshulp te implementeren, waaronder 

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

inkomen te besteden aan officiële ontwikkelingshulp voor ontwikkelingslanden 

(ODA). 

 

Sinds 2014 gebeurt de opmaak, de aanpassing en de opvolging van het 

meerjarenplan volgens de richtlijnen van de Vlaamse overheid, over de beleids- en 

beheerscyclus (BBC). Vanaf 2020 dient de wetgeving van het decreet Lokaal 

Bestuur gevolgd te worden, waarin de richtlijnen rond BBC verfijnd werden. 

 

Vanaf 2020 moet een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het 

boekjaar aan de raad worden voorgelegd. Het gaat om een stand van zaken van de 

uitvoering van het meerjarenplan, voor zowel het hoofdbestuur als de 

verzelfstandigde entiteiten. 

Die opvolgingsrapportering is niet zozeer gericht op de bewaking van de kredieten, 

maar wel op de uitvoering van de beleidsdoelstellingen. 

 

Het resultaat is het rapport ‘Opvolgingsrapportering – 1ste semester 2022’ in de 

bijlage. De prioritaire beleidsdoelstellingen en actieplannen worden weergegeven 

met een score, samen met de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en 

uitgaven. Alle doelstellingen in ons bestuur zijn prioritair en worden allemaal 

weergegeven. Enkel de cijfers van ‘niet in doelstellingen te vatten beleid’ worden 

niet weergegeven. 
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4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 1 september 2022. 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Kennis wordt genomen van de opvolgingsrapportering over het eerste semester van 

het boekjaar 2022. 

 

 

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

 

 

Nr. 2/7 van de agenda 

 

APB Hooibeekhoeve. Opvolgingsrapportering eerste semester 2022. 

Kennisname. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Het artikel 155 van het provinciedecreet, stipuleert dat voor het einde van het 

derde kwartaal een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het 

boekjaar aan de provincieraad wordt voorgelegd. 

 

2. Juridische context 

 

- Artikel 29 van het besluit van de Vlaamse regering, aangaande de elementen 

die de opvolgingsrapportering minstens dient te bevatten; 

- Het rapport met de stand van zaken over de uitvoering van de geplande 

beleidsdoelstellingen in het eerste semester van 2022 moet voorgelegd worden 

aan de provincieraad; 

- De artikelen 225 tot 237 van het provinciedecreet; 

- Het oprichtingsbesluit van het autonoom provinciebedrijf Hooibeekhoeve; 

- De beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf Hooibeekhoeve. 

 

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

SDG-subdoelstelling 16.6. Doeltreffende, verantwoordelijke en transparante 

instellingen ontwikkelen op alle niveaus. 

 

 
SDG 17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken 

SDG-subdoelstelling 17.2. Ontwikkelde landen dienen ten volle hun 

verbintenissen aangaande officiële ontwikkelingshulp te implementeren, waaronder 

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

inkomen te besteden aan officiële ontwikkelingshulp voor ontwikkelingslanden 

(ODA). 

 

Sinds 2014 gebeurt de opmaak, de aanpassing en de opvolging van het 

meerjarenplan volgens de richtlijnen van de Vlaamse overheid, over de beleids- en 

beheerscyclus (BBC). Vanaf 2020 dient de wetgeving van het decreet Lokaal 

Bestuur gevolgd te worden, waarin de richtlijnen rond BBC verfijnd werden. 

 

Vanaf 2020 moet een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het 

boekjaar aan de raad worden voorgelegd. Het gaat om een stand van zaken van de 

uitvoering van het meerjarenplan, voor zowel het hoofdbestuur als de 

verzelfstandigde entiteiten. 

Die opvolgingsrapportering is niet zozeer gericht op de bewaking van de kredieten, 

maar wel op de uitvoering van de beleidsdoelstellingen. 

 

Het resultaat is het rapport ‘Opvolgingsrapportering – 1ste semester 2022’ in de 

bijlage. De prioritaire beleidsdoelstellingen en actieplannen worden weergegeven 

met een score, samen met de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en 

uitgaven. Alle doelstellingen in ons bestuur zijn prioritair en worden allemaal 

weergegeven. Enkel de cijfers van ‘niet in doelstellingen te vatten beleid’ worden 

niet weergegeven. 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 1 september 2022. 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 
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Kennis wordt genomen van de opvolgingsrapportering over het eerste semester van 

het boekjaar 2022. 

 

 

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

 

 

Nr. 2/8 van de agenda 

 

APB DocAtlas. Opvolgingsrapportering eerste semester 2022. Kennisname. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Het artikel 155 van het provinciedecreet, stipuleert dat voor het einde van het 

derde kwartaal een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het 

boekjaar aan de provincieraad wordt voorgelegd. 

 

2. Juridische context 

 

- Artikel 29 van het besluit van de Vlaamse regering, aangaande de elementen 

die de opvolgingsrapportering minstens dient te bevatten; 

- Het rapport met de stand van zaken over de uitvoering van de geplande 

beleidsdoelstellingen in het eerste semester van 2022 moet voorgelegd worden 

aan de provincieraad; 

- De artikelen 225 tot 237 van het provinciedecreet; 

- Het oprichtingsbesluit van het autonoom provinciebedrijf Doc Atlas; 

- De beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf Doc Atlas. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

 
SDG 16. Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten 

SDG-subdoelstelling 16.6. Doeltreffende, verantwoordelijke en transparante 

instellingen ontwikkelen op alle niveaus. 
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SDG 17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken 

SDG-subdoelstelling 17.2. Ontwikkelde landen dienen ten volle hun 

verbintenissen aangaande officiële ontwikkelingshulp te implementeren, waaronder 

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

inkomen te besteden aan officiële ontwikkelingshulp voor ontwikkelingslanden 

(ODA). 

 

Sinds 2014 gebeurt de opmaak, de aanpassing en de opvolging van het 

meerjarenplan volgens de richtlijnen van de Vlaamse overheid, over de beleids- en 

beheerscyclus (BBC). Vanaf 2020 dient de wetgeving van het decreet Lokaal 

Bestuur gevolgd te worden, waarin de richtlijnen rond BBC verfijnd werden. 

 

Vanaf 2020 moet een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het 

boekjaar aan de raad worden voorgelegd. Het gaat om een stand van zaken van de 

uitvoering van het meerjarenplan, voor zowel het hoofdbestuur als de 

verzelfstandigde entiteiten. 

Die opvolgingsrapportering is niet zozeer gericht op de bewaking van de kredieten, 

maar wel op de uitvoering van de beleidsdoelstellingen. 

 

Het resultaat is het rapport ‘Opvolgingsrapportering – 1ste semester 2022’ in de 

bijlage. De prioritaire beleidsdoelstellingen en actieplannen worden weergegeven 

met een score, samen met de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en 

uitgaven. Alle doelstellingen in ons bestuur zijn prioritair en worden allemaal 

weergegeven. Enkel de cijfers van ‘niet in doelstellingen te vatten beleid’ worden 

niet weergegeven. 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 1 september 2022. 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Kennis wordt genomen van de opvolgingsrapportering over het eerste semester van 

het boekjaar 2022. 

 

 

VOORZITTER.- Dit is een kennisname. 
Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 
Kennis wordt genomen. 
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Nr. 2/9 van de agenda 

 

APB Gouverneur Kinsbergencentrum. Opvolgingsrapportering eerste 

semester 2022. Kennisname. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Het artikel 155 van het provinciedecreet, stipuleert dat voor het einde van het 

derde kwartaal een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het 

boekjaar aan de provincieraad wordt voorgelegd. 

 

2. Juridische context 

 

- Artikel 29 van het besluit van de Vlaamse regering, aangaande de elementen 

die de opvolgingsrapportering minstens dient te bevatten; 

- Het rapport met de stand van zaken over de uitvoering van de geplande 

beleidsdoelstellingen in het eerste semester van 2022 moet voorgelegd worden 

aan de provincieraad; 

- De artikelen 225 tot 237 van het provinciedecreet; 

- Het oprichtingsbesluit van het autonoom provinciebedrijf Gouverneur 

Kinsbergencentrum; 

- De beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf Gouverneur 

Kinsbergencentrum. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

 
SDG 16. Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten 

SDG-subdoelstelling 16.6. Doeltreffende, verantwoordelijke en transparante 

instellingen ontwikkelen op alle niveaus. 

 

 
SDG 17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken 

SDG-subdoelstelling 17.2. Ontwikkelde landen dienen ten volle hun 

verbintenissen aangaande officiële ontwikkelingshulp te implementeren, waaronder 

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

inkomen te besteden aan officiële ontwikkelingshulp voor ontwikkelingslanden 

(ODA). 
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Sinds 2014 gebeurt de opmaak, de aanpassing en de opvolging van het 

meerjarenplan volgens de richtlijnen van de Vlaamse overheid, over de beleids- en 

beheerscyclus (BBC). Vanaf 2020 dient de wetgeving van het decreet Lokaal 

Bestuur gevolgd te worden, waarin de richtlijnen rond BBC verfijnd werden. 

 

Vanaf 2020 moet een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het 

boekjaar aan de raad worden voorgelegd. Het gaat om een stand van zaken van de 

uitvoering van het meerjarenplan, voor zowel het hoofdbestuur als de 

verzelfstandigde entiteiten. 

Die opvolgingsrapportering is niet zozeer gericht op de bewaking van de kredieten, 

maar wel op de uitvoering van de beleidsdoelstellingen. 

 

Het resultaat is het rapport ‘Opvolgingsrapportering – 1ste semester 2022’ in de 

bijlage. De prioritaire beleidsdoelstellingen en actieplannen worden weergegeven 

met een score, samen met de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en 

uitgaven. Alle doelstellingen in ons bestuur zijn prioritair en worden allemaal 

weergegeven. Enkel de cijfers van ‘niet in doelstellingen te vatten beleid’ worden 

niet weergegeven. 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 1 september 2022. 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Kennis wordt genomen van de opvolgingsrapportering over het eerste semester van 

het boekjaar 2022. 

 

 

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

 

 

Nr. 2/10 van de agenda 

 

APB Havencentrum. Opvolgingsrapportering eerste semester 2022. 

Kennisname. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 
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Het artikel 155 van het provinciedecreet, stipuleert dat voor het einde van het 

derde kwartaal een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het 

boekjaar aan de provincieraad wordt voorgelegd. 

 

2. Juridische context 

 

- Artikel 29 van het besluit van de Vlaamse regering, aangaande de elementen 

die de opvolgingsrapportering minstens dient te bevatten; 

- Het rapport met de stand van zaken over de uitvoering van de geplande 

beleidsdoelstellingen in het eerste semester van 2022 moet voorgelegd worden 

aan de provincieraad; 

- De artikelen 225 tot 237 van het provinciedecreet; 

- Het oprichtingsbesluit van het autonoom provinciebedrijf Havencentrum; 

- De beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf Havencentrum. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

 
SDG 16. Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten 

SDG-subdoelstelling 16.6. Doeltreffende, verantwoordelijke en transparante 

instellingen ontwikkelen op alle niveaus. 

 

 
SDG 17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken 

SDG-subdoelstelling 17.2. Ontwikkelde landen dienen ten volle hun 

verbintenissen aangaande officiële ontwikkelingshulp te implementeren, waaronder 

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

inkomen te besteden aan officiële ontwikkelingshulp voor ontwikkelingslanden 

(ODA). 

 

Sinds 2014 gebeurt de opmaak, de aanpassing en de opvolging van het 

meerjarenplan volgens de richtlijnen van de Vlaamse overheid, over de beleids- en 

beheerscyclus (BBC). Vanaf 2020 dient de wetgeving van het decreet Lokaal 

Bestuur gevolgd te worden, waarin de richtlijnen rond BBC verfijnd werden. 

 

Vanaf 2020 moet een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het 

boekjaar aan de raad worden voorgelegd. Het gaat om een stand van zaken van de 

uitvoering van het meerjarenplan, voor zowel het hoofdbestuur als de 

verzelfstandigde entiteiten. 
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Die opvolgingsrapportering is niet zozeer gericht op de bewaking van de kredieten, 

maar wel op de uitvoering van de beleidsdoelstellingen. 

 

Het resultaat is het rapport ‘Opvolgingsrapportering – 1ste semester 2022’ in de 

bijlage. De prioritaire beleidsdoelstellingen en actieplannen worden weergegeven 

met een score, samen met de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en 

uitgaven. Alle doelstellingen in ons bestuur zijn prioritair en worden allemaal 

weergegeven. Enkel de cijfers van ‘niet in doelstellingen te vatten beleid’ worden 

niet weergegeven. 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 1 september 2022. 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Kennis wordt genomen van de opvolgingsrapportering over het eerste semester van 

het boekjaar 2022. 

 

 

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

 

 

Nr. 2/11 van de agenda 

 

APB Cultuurhuis de Warande. Opvolgingsrapportering eerste semester 

2022. Kennisname. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Gelet op het artikel 263 van het decreet Lokaal Bestuur van de Vlaamse Regering 

van 22 december 2017, dat stipuleert dat voor het einde van het derde kwartaal 

een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het boekjaar aan de 

provincieraad wordt voorgelegd. 

 

2. Juridische context 

 

Gelet op artikel 29 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende BBC2020, 

aangaande de elementen die de opvolgingsrapportering minstens dient te bevatten; 
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Gelet op het artikel 155 van het Provinciedecreet van 9 december 2005 inzake 

opvolgings-rapportering; 

 

Gelet op de artikelen 225 tot 237 van het Provinciedecreet; 

 

Gelet op het oprichtingsbesluit van het autonoom provinciebedrijf Cultuurhuis de 

Warande; 

 

Gelet op de beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf Cultuurhuis 

de Warande; 

 

Overwegende dat het rapport met de stand van zaken over de uitvoering van de 

geplande beleidsdoelstellingen in het eerste semester van 2022 moet voorgelegd 

worden aan de provincieraad. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

Sinds 2014 gebeurt de opmaak, de aanpassing en de opvolging van het 

meerjarenplan volgens de richtlijnen van de Vlaamse overheid, over de beleids- en 

beheerscyclus (BBC). Vanaf 2020 dient de wetgeving van het decreet Lokaal 

Bestuur gevolgd te worden, waarin de richtlijnen rond BBC verfijnd werden in BBC 

2020. 

 

Vanaf 2020 moet een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het 

boekjaar aan de raad worden voorgelegd. Het gaat om een stand van zaken van de 

uitvoering van het meerjarenplan, voor zowel het hoofdbestuur als de 

verzelfstandigde entiteiten. 

Die opvolgingsrapportering is niet zozeer gericht op de bewaking van de kredieten, 

maar wel op de uitvoering van de beleidsdoelstellingen. 

 

Het resultaat is het rapport ‘Opvolgingsrapport APB WAR’ in de bijlage. De 

prioritaire beleidsdoelstellingen en actieplannen worden weergegeven met een 

score, samen met de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven. Alle 

doelstellingen in ons bestuur zijn prioritair en worden allemaal weergegeven. Enkel 

de cijfers van ‘niet in doelstellingen te vatten beleid’ worden niet weergegeven. 

 

Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). 

 

 
SDG 16 Vrede, justitie en sterke publieke diensten 

SDG-subdoelstelling 16.6 Doeltreffende, verantwoordelijke en transparante 

instellingen ontwikkelen op alle niveaus 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 



PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 

 58 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 1 september 2022. 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Kennis wordt genomen van de opvolgingsrapportering over het eerste semester van 

het boekjaar 2022, van het autonoom provinciebedrijf Cultuurhuis de Warande. 

 

 

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

 

 

Nr. 2/12 van de agenda 

 

EVAp Proefbedrijf Pluimveehouderij VZW. Opvolgingsrapportering eerste 

semester 2022. Kennisname. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Het artikel 155 van het provinciedecreet, stipuleert dat voor het einde van het 

derde kwartaal een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het 

boekjaar aan de provincieraad wordt voorgelegd. 

 

2. Juridische context 

 

- Het oprichtingsbesluit van het EVAp Proefbedrijf Pluimveehouderij; 

- De beheersovereenkomst met het EVAp Proefbedrijf Pluimveehouderij. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

 
SDG 16. Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten 

SDG-subdoelstelling 16.6. Doeltreffende, verantwoordelijke en transparante 

instellingen ontwikkelen op alle niveaus. 
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SDG 17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken 

SDG-subdoelstelling 17.2. Ontwikkelde landen dienen ten volle hun 

verbintenissen aangaande officiële ontwikkelingshulp te implementeren, waaronder 

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

inkomen te besteden aan officiële ontwikkelingshulp voor ontwikkelingslanden 

(ODA). 

 

Sinds 2014 gebeurt de opmaak, de aanpassing en de opvolging van het 

meerjarenplan volgens de richtlijnen van de Vlaamse overheid, over de beleids- en 

beheerscyclus (BBC). Vanaf 2020 dient de wetgeving van het decreet Lokaal 

Bestuur gevolgd te worden, waarin de richtlijnen rond BBC verfijnd werden. 

 

Vanaf 2020 moet een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het 

boekjaar aan de raad worden voorgelegd. Het gaat om een stand van zaken van de 

uitvoering van het meerjarenplan, voor zowel het hoofdbestuur als de 

verzelfstandigde entiteiten. 

Die opvolgingsrapportering is niet zozeer gericht op de bewaking van de kredieten, 

maar wel op de uitvoering van de beleidsdoelstellingen. 

 

Het resultaat is het rapport ‘Opvolgingsrapportering – 1ste semester 2022’ in de 

bijlage. De prioritaire beleidsdoelstellingen en actieplannen worden weergegeven 

met een score, samen met de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en 

uitgaven. Alle doelstellingen in ons bestuur zijn prioritair en worden allemaal 

weergegeven. Enkel de cijfers van ‘niet in doelstellingen te vatten beleid’ worden 

niet weergegeven. 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 1 september 2022. 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Kennis wordt genomen van de opvolgingsrapportering over het eerste semester van 

het boekjaar 2022. 

 

 

VOORZITTER.- Dit is een kennisname. 
Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 
Kennis wordt genomen. 
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3. Leefmilieu, financiën en logistiek 

 

Nr. 3/1 van de agenda 

 

Budget 2020 & Budget 2021. Machtigingskrediet 0390/64902000. 

Toegestane subsidies. Subsidies voor Leefmilieuprojecten. Uitstel 

rapportage. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Art. 42 van het provinciedecreet van 9 december 2005. 

 

2. Feitelijke context en verantwoording 

 

In het budget 2020 werd onder Budgetsleutel 0390/64902000 (MJP000228) - 

'Subsidie voor leefmilieuprojecten' een krediet van 726.814 EUR uitgetrokken. 

 

De verdeling van dit krediet werd op 25 juni 2020 ter goedkeuring voorgelegd aan 

de provincieraad, m.n. een derde reeks projecten voor een bedrag van 

190.000 EUR, waarvan: 

 16.900 EUR aan vzw Regionaal Landschap Rivierenland als subsidie 2020 

voor het project 'Vergroening op school in het werkingsgebied van Regionaal 

Landschap Rivierenland'. 

 14.000 EUR aan vzw Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete als subsidie 

2020 voor het project ‘Vergroening van de speelplaatsen in het 

werkingsgebied van Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete’ 

Voor deze projecten werd de uiterste rapportagedatum vastgesteld op 31 augustus 

2021. 

 

Op 9 juli 2020 gaf deputatie goedkeuring aan de toekenning van de subsidie aan 

respectievelijk vzw Regionaal Landschap Rivierenland en vzw Regionaal Landschap 

Kleine en Grote Nete en betaling van een voorschot. 

 

Op 31 augustus 2021 ontving de dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid van vzw 

Regionaal Landschap Rivierenland (RLRL) een beknopt activiteitenverslag, met 

financieel overzicht van alle uitgaven gelinkt aan het project 'Vergroening op school 

in het werkingsgebied van Regionaal Landschap Rivierenland'. In dit verslag gaf 

vzw Regionaal Landschap Rivierenland aan dat omwille van corona het project nog 

niet volledig kon afgerond worden. Op 18 november 2021 gaf deputatie vervolgens 

goedkeuring aan het uitstel voor volledige afrekening, tot 31 augustus 2022, cf. het 

provincieraadsbesluit van 24 september 2020 betreffende maatregelen met 

betrekking tot subsidiëring ingevolge de coronacrisis. 
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vzw Regionaal Landschap Rivierenland diende op 25 juli 2022 opnieuw een 

gemotiveerd verzoek in voor uitstel van de uiterste rapportagedatum. 

In dat verzoek geeft RLRL aan dat externe factoren (o.a. in kader van de gunning) 

aan de basis liggen van een vertraging in de uitvoering van het project. 

Voorgesteld wordt om de uiterste rapportagedatum uit te stellen tot 30 juni 2023. 

 

Op 31 augustus 2021 ontving de dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid van vzw 

Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete (RLGKN) een beknopt 

activiteitenverslag, met financieel overzicht van alle uitgaven gelinkt aan het 

project 'Vergroening van de speelplaatsen in het werkingsgebied van Regionaal 

Landschap Kleine en Grote Nete'. Hierin gaf vzw Regionaal Landschap Kleine en 

Grote Nete aan dat omwille van corona de uitvoering van dit project vertraging 

opliep, waardoor nog geen volledige afrekening kon ingediend worden. Op 

25 november 2021 gaf deputatie vervolgens goedkeuring aan het uitstel voor 

volledige afrekening, tot 31 augustus 2022, cf. het provincieraadsbesluit van 

24 september 2020 betreffende maatregelen met betrekking tot subsidiëring 

ingevolge de coronacrisis. 

 

vzw Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete diende op 23 augustus 2022 

opnieuw een gemotiveerd verzoek in voor uitstel van de uiterste rapportagedatum. 

In dat verzoek geeft RLKGN aan dat zowel corona als de langdurige afwezigheid 

van de projectcoördinator aan de basis liggen van een vertraging in de uitvoering 

van het project. 

Voorgesteld wordt om de uiterste rapportagedatum uit te stellen tot 30 juni 2023. 

 

In het budget 2021 werd onder Budgetsleutel 0390/64902000 (MJP000228) - 

'Subsidie voor leefmilieuprojecten' een krediet van 726.814 EUR uitgetrokken. 

 

De verdeling van dit krediet werd op 22 april 2021 ter goedkeuring voorgelegd aan 

de provincieraad, m.n. een tweede reeks projecten voor een bedrag van 

81.820 EUR, waarvan 

 15.000 EUR aan vzw Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete als subsidie 

2021 voor het project  ‘Vergroening speelplaatsen in Geel, Mol en 

Herenthout’ 

 11.000 EUR aan vzw Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete als subsidie 

2021 voor het project ‘Klimaatadaptieve maatregelen in de 

school(omgevingen) in Turnhout, Geel en Mol’  

Voor deze projecten werd de uiterste rapportagedatum vastgesteld op 31 augustus 

2022. 

 

Op 6 mei 2021 gaf deputatie goedkeuring aan de toekenning van de 

respectievelijke subsidies aan vzw Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete en 

betaling van een voorschot. 

 



PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 

 62 

vzw Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete diende op 23 augustus 2022 bij de 

dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid voor beide projecten een gemotiveerd 

verzoek in voor uitstel van de uiterste rapportagedatum. 

In dat verzoek geeft RLKGN aan dat zowel corona als de langdurige afwezigheid 

van de projectcoördinator aan de basis liggen van een vertraging in de uitvoering 

van beide projecten. 

Voorgesteld wordt om de uiterste rapportagedatum uit te stellen tot 30 juni 2023. 

 

XXX 

 

 
SDG 11 Duurzame steden en gemeenschappen 

SDG-subdoelstelling 11.7 Tegen 2030 universele toegang voorzien tot veilige, 

inclusieve en toegankelijke, groene en openbare ruimtes, in het bijzonder voor 

vrouwen en kinderen, ouderen en personen met een handicap 

 

 
SDG 13 Klimaatactie 

Subdoelstelling 13.2 Maatregelen inzake klimaatverandering integreren in 

nationale beleidslijnen, strategieën en planning 

 

3. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 1 september 2022. 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Goedgekeurd worden de voorgestelde uiterste rapportagedata: 

 

 30 juni 2023 voor het project 'Vergroening op school in het werkingsgebied 

van Regionaal Landschap Rivierenland', ingediend door vzw Regionaal 

Landschap Rivierenland 

 30 juni 2023 voor het project 'Vergroening van de speelplaatsen in het 

werkingsgebied van Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete', ingediend 

door vzw Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete 

 30 juni 2023 voor het project ‘Vergroening speelplaatsen in Geel, Mol en 

Herenthout’, ingediend door vzw Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete 

 30 juni 2023 voor het project ‘Klimaatadaptieve maatregelen in de 

school(omgevingen) in Turnhout, Geel en Mol’, ingediend door vzw 

Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete. 
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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 

 

Budget 2021. Machtigingskrediet 0390/64902000. Toegestane subsidies. 

Subsidies voor Leefmilieuprojecten. Inhoudelijke wijziging project. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Art. 42 van het provinciedecreet van 9 december 2005. 

 

2. Feitelijke context en verantwoording 

 

In het budget 2021 werd onder Budgetsleutel 0390/64902000 (MJP000228) - 

'Subsidie voor leefmilieuprojecten' een krediet van 726.814 EUR uitgetrokken. 

 

De verdeling van dit krediet werd op 24 juni 2021 ter goedkeuring voorgelegd aan 

de provincieraad, m.n. een derde reeks projecten voor een bedrag van 

236.180,10 EUR voor het werkjaar 2021. 

Voor Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw werd zo 8.900 EUR ingeschreven 

voor het project ‘Natuurlijke inrichting perceel Oude Schelde (Bornem) en herstel 

vijver Puurs-Sint-Amands’. Voor dit project werd de uiterste rapportagedatum 

vastgesteld op 31 augustus 2022. 

 

Op 8 juli 2021 gaf deputatie goedkeuring aan de toekenning van de subsidie aan 

Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw en betaling van een voorschot. 

 

Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw heeft op 23 mei 2022 een gemotiveerd 

verzoek ingediend voor uitstel van de uiterste rapportagedatum. 

In dat verzoek geeft Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw aan dat externe 

factoren, o.a. in kader van de omgevingsvergunningsaanvraag, aan de basis liggen 

van een vertraging in de uitvoering van het project. 

Uw raad gaf in zitting van 23 juni 2022 goedkeuring aan het uitstel van de uiterste 

rapportagedatum tot 31 december 2022. 
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Op 27 juli ll. ontving Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw een mail met een 

ongunstig advies van het ANB in kader van de omgevingsvergunningsaanvraag 

voor het projectonderdeel ‘natuurlijke inrichting perceel Oude Schelde (Bornem)’. 

Door deze bijkomende vertraging wordt de uitvoering van dit projectonderdeel 

binnen de vooropgestelde termijn quasi onhaalbaar. 

Regionaal Landschap Schelde-Durme vraagt daarom goedkeuring voor een 

inhoudelijke wijziging van het project, waarbij de focus volledig komt te liggen op 

het onderdeel ‘herstel vijver Puurs-Sint-Amands’, en het begrote projectbudget 

voor het onderdeel ‘natuurlijke inrichting perceel Oude Schelde (Bornem)’ ook kan 

aangewend worden binnen het onderdeel ‘herstel vijver Puurs-Sint-Amands’. 

 

Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). 

 

 
SDG 11 Duurzame steden en gemeenschappen 

SDG-subdoelstelling 11.7 Tegen 2030 universele toegang voorzien tot veilige, 

inclusieve en toegankelijke, groene en openbare ruimtes, in het bijzonder voor 

vrouwen en kinderen, ouderen en personen met een handicap 

 

 
SDG 15 Leven op het land 

Subdoelstelling 15.5 Dringende en doortastende actie ondernemen om de 

aftakeling in te perken van natuurlijke leefgebieden, het verlies van biodiversiteit 

een halt toe te roepen en, tegen 2020, de met uitsterven bedreigde soorten te 

beschermen en hun uitsterven te voorkomen 

 

3. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 1 september 2022. 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Goedgekeurd wordt de voorgestelde inhoudelijke wijziging voor het project 

‘Natuurlijke inrichting perceel Oude Schelde (Bornem) en herstel vijver Puurs-Sint-

Amands’, ingediend door Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw, waarbij het 

totale projectbudget kan aangewend worden binnen het onderdeel ‘herstel vijver 

Puurs-Sint-Amands’. 

 

 

VOORZITTER.- Geen vragen? 
 
De stemming kan starten. 
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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. 

 

 

VOORZITTER.- Ik stel voor de agendapunten 3/3 tot en met 3/6 met één stemming af te 
handelen.  
 
De raad stemt ermee in. 

 

 

Nr. 3/3 van de agenda 

 

Budget 2022. Machtigingskrediet 0390/64902000. Toegestane subsidies. 

Subsidies voor Leefmilieuprojecten. Aanwending krediet. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Art. 42 van het provinciedecreet van 9 december 2005. 

 

2. Feitelijke context en verantwoording 

 

In het budget 2022 werd onder Budgetsleutel 0390/64902000 (MJP000228) - 

'Subsidie voor leefmilieuprojecten' een krediet van 796.814 EUR uitgetrokken. 

 

De verdeling van dit krediet dient ter goedkeuring worden voorgelegd aan de 

provincieraad. Na goedkeuring door uw raad zullen de afzonderlijke projecten aan 

de deputatie worden voorgelegd voor wat betreft de toekenning, betaling en 

uiterste rapportagedatum van de subsidie. 

 

Met dit verslag wordt een derde reeks projecten voor een bedrag van 72.465 EUR 

voor het werkjaar 2022 ter goedkeuring voorgelegd. 

 

Projecten in uitvoering van het provinciale Trage Wegenbeleid 

 

De provincie Antwerpen wil de steden en gemeenten ondersteunen bij het 

herwaarderen van trage wegen op hun grondgebied, zoals bekrachtigd in het 

deputatiebesluit ‘Provinciale beleidslijnen m.b.t. Trage Wegen’ dd. 20 februari 2020. 

De provincie Antwerpen zet vooral in op verbindingen over de grenzen heen. 

Regionale Landschappen zijn organisaties met kennis van trage wegen en hebben 

een gebiedsgerichte aanpak. Zij zijn daarom geknipt om gemeentebesturen te 

ondersteunen bij de realisatie van trage wegenverbindingen. 
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1. Regionaal Landschap Rivierenland vzw – 10.000 EUR voor het project 

‘Aanleg nieuwe trage weg aan Molenbeekse Plassen in Rumst’. 

 

Provinciaal overstromingsgebied Molenbeekse Plassen is momenteel slechts 

toegankelijk via één toegangsweg. Hierdoor wordt het gebied slechts sporadisch 

gebruikt voor recreatie en is er geen doorgangsweg. Vanuit een publieksbevraging 

kwam de behoefte om een nieuw pad aan te leggen, waardoor het 

overstromingsgebied beter toegankelijk wordt én gebruikt kan worden als 

doorgangsweg voor trage weggebruikers. In samenwerking met de gemeente 

Rumst wil Regionaal Landschap Rivierenland dit pad realiseren. Het zal het 

overstromingsgebied verbinden met de 's Herenbaan in Boom, waardoor het 

voortaan vanuit twee gemeenten toegankelijk is. Bovendien zal het pad zo ingericht 

worden, dat het van de Molenbeek een belangrijke groenblauwe ader zal maken, 

waarbij natuur, water en recreatie samenkomen en een belangrijke corridor 

vormen. 

 

Voor dit project zal een voorschot van 100% in 2022 uitbetaald worden op last van 

afrekening 

 

2. Regionaal Landschap Rivierenland vzw – 7.500 EUR voor het project 

‘Heropening voetwegen 52 en 54 aan Kleine Steylen in Boom’. 

 

In het open-ruimtegebied Kleine Steylen, nabij Provinciaal Recreatiedomein De 

Schorre en Provinciaal overstromingsgebied De Molenbeekse Plassen, zullen 

Regionaal Landschap Rivierenland en gemeente Boom samenwerken aan de 

heropening en herinrichting van verdwenen voetwegen 52 en 54 uit de Atlas der 

Buurtwegen. Deze paden zullen ingericht worden als recreatieve wandelpaden 

zodat mensen van dit zeldzame open gebied in Boom kunnen genieten en zich 

kunnen verplaatsen tussen de verschillende aanwezige publieke domeinen. 

 

Voor dit project zal een voorschot van 50% in 2022 uitbetaald worden, en wordt 

het saldo uitbetaald na rapportage. 

 

Andere projecten in uitvoering van het provinciale beleid 

 

Voor onderstaande projecten zal een voorschot van 50% in 2022 uitbetaald 

worden, en wordt het saldo uitbetaald na rapportage. 

 

1. Bosgroep Kempen Noord vzw – 14.000 EUR voor het project 

‘Bosbeheerwerken voor realisatie ecologisch waardevolle bossen en 

bosrandactie’. 

 

Met deze projectaanvraag wil Bosgroep Kempen Noord vzw meewerken aan het 

versterken van de ecologische waarden van bossen binnen de provincie Antwerpen. 

Concreet willen ze via de groenjobs beheerwerken mogelijk maken die in principe 
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onrendabel zijn voor de bosbeheerder/eigenaar, maar die wel bijdragen aan de 

biodiversiteit en aan provinciale landschapsbeelden. 

Het gaat hierbij onder andere om de bestrijding van invasieve exoten zoals 

Amerikaanse vogelkers. Bosgroep Kempen Noord vzw experimenteert met 

verschillende beheermanieren voor de Amerikaanse Vogelkers. Dat gaat van 

gedogen als één van de soorten in een divers bos tot bestrijding. 

Verder wil de Bosgroep met deze projectaanvraag ook de bosrandenactie verder 

zetten, maar op een vernieuwde manier. Zo kan in een bos op een eenvoudige en 

laagdrempelige manier een grote ecologische meerwaarde gecreëerd worden.  De 

Antwerpse Bosgroepen gaan sinds dit jaar verder in het begeleiden van de 

eigenaar, zowel bij plantplek, soortenkeuze als opvolging.  Deze actie heeft daarom 

een belangrijke educatieve waarde.  De Bosgroep helpt om een goede bosrand aan 

te leggen, de eigenaar wordt actief betrokken. 

 

2. Bosgroep Zuiderkempen vzw – 7.000 EUR voor het project 

‘Bosbeheerwerken voor de realisatie van weerbare bossen in FEN-gebieden 

van de Zuiderkempen’. 

 

Bosgroep Zuiderkempen zet met dit project in op het uitvoeren van onrendabele 

beheerwerken in het kader van opvolging van natuurlijke en kunstmatige 

bosverjonging op percelen in FEN-gebied (functioneel ecologisch netwerk-gebied). 

Daarbij beoogt de Bosgroep volgende doelstellingen: 

 verhogen van de natuur- en landschappelijke waarde van de bossen. 

 verhogen van de variatie in leeftijd, soorten en structuur van de bossen van 

de Zuiderkempen. 

In functie hiervan worden volgende maatregelen voorzien: 

 opvolging van natuurlijke & vlaksgewijze verjonging; 

 opvolging van kloempen; 

 opvolging van bosranden. 

 

3. Bosgroep Antwerpse Gordel vzw – 14.000 EUR voor het project ‘Inzet 

ter versterking van de ecologische meerwaarde in de bossen van de 

Antwerpse Gordel’. 

 

Binnen deze projectaanvraag wil de Bosgroep sterk inzetten op het uitwerken van 

een FEN (functioneel ecologisch netwerk), meer concreet door het werken aan 

bosranden (essentieel voor deze netwerken). Aangezien de bosgroep actief is 

binnen een bredere maatschappelijke context in het landschap, zet ze daarnaast 

ook in op het herstel en de verbetering van de kwaliteit van het landschap door 

kwaliteitsvolle realisaties te ondersteunen via onrendabele beheerwerken, zoveel 

mogelijk gelinkt aan gebiedsgerichte projecten. Ook werken ze binnen deze 

aanvraag aan het bevorderen van het duurzaam beheer van bossen: 

exotenbestrijding en verjongingsaanpak leiden tot een combinatie van ecologische 

variëteit en kwaliteitshout in de Antwerpse bossen. 
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Tenslotte wil de Bosgroep ook klimaatmitigerende en -adaptieve maatregelen 

nemen, zoals bosomvorming, natuurlijke verjonging en het bevorderen van 

aanplantingen. Dit allemaal ter ondersteuning van de boseigenaars om de impact 

van het veranderende klimaat op de bossen aan te pakken. 

 

4. Natuurpunt Studie vzw – 19.965 EUR voor het project ‘Onderzoek 

boommarters - versnippering’. 

 

De boommarter, één van onze provinciale prioritaire soorten, heeft een verborgen 

leefwijze waardoor we betrekkelijk weinig over deze soort weten. Er is al heel wat 

onderzoek lopende (onder andere territorium-bepaling op basis van keelvlekken), 

maar er zijn bijvoorbeeld in de regio’s Kalmthout-Kapellen-Brasschaat en de bossen 

rond de Antitankgracht in Schilde en Ranst, die grote populaties boommarters 

hebben, nog steeds geen verblijfplaatsen gekend. 

Met dit onderzoeksproject wil Natuurpunt Studie een gedetailleerd beeld krijgen van 

het landschapsgebruik (en dus ook van de rustplaatsen en oversteekplaatsen) van 

de boommarter. Om de verblijfplaatsen te kennen en om de soort meer aandacht 

te geven, willen ze in samenwerking met een technische school, natuurbeheerders 

en de gemeente Kalmthout meerdere nestkasten, uitgerust met camera’s, voor 

boommarters ophangen. 

Doel is om nadien met het Grenspark, de gemeenten, het Regionaal Landschap, 

ANB, de provincie, Administratie Wegen en Verkeer,… te kijken welke maatregelen 

we kunnen treffen om eventuele knelpunten aan te pakken. 

 

XXX 

 

Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) 

 
SDG 11 Duurzame steden en gemeenschappen 

SDG-subdoelstelling 11.7 Tegen 2030 universele toegang voorzien tot veilige, 

inclusieve en toegankelijke, groene en openbare ruimtes, in het bijzonder voor 

vrouwen en kinderen, ouderen en personen met een handicap 

 

 
SDG 15 Leven op het land 

SDG-subdoelstelling 15.2 Tegen 2020 de implementatie bevorderen van het 

duurzaam beheer van alle soorten bossen, de ontbossing een halt toeroepen, 

verloederde bossen herstellen en op duurzame manier bebossing en herbebossing 

mondiaal opvoeren 

SDG-subdoelstelling 15.5 Dringende en doortastende actie ondernemen om de 

aftakeling in te perken van natuurlijke leefgebieden, het verlies van biodiversiteit 

een halt toe te roepen en, tegen 2020, de met uitsterven bedreigde soorten te 

beschermen en hun uitsterven te voorkomen 



VERGADERING VAN 22 SEPTEMBER 2022 

 69 

 

3. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 1 september 2022. 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Goedgekeurd wordt de voorgebrachte verdeling van het krediet 2022, ingeschreven 

als machtigingskrediet - ‘Subsidie voor leefmilieuprojecten’. 

 

Budgetsleutel 0390/64902000 (MJP000228) - 'Subsidie voor leefmilieuprojecten'. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 

 

 

Nr. 3/4 van de agenda 

 

Budget 2022. Machtigingskrediet 0390/64902000. Toegestane subsidies. 

Subsidie aan Regionale Landschappen en Bosgroepen. Aanwending 

krediet. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Art. 42 van het provinciedecreet van 9 december 2005. 

 

2. Juridische context 

 

Doorbraak 64 van het ‘Witboek interne staatshervorming’ (handelend over de 

overdracht van de bevoegdheden inzake erkenning, opvolging en subsidiëring van 

de Regionale Landschappen en Bosgroepen), dd. 8 april 2011. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

In het budget 2022 werd onder budgetsleutel 0390/64902000 ‘Subsidie aan 

Regionale Landschappen en Bosgroepen’ oorspronkelijk een krediet van 

2.036.881 EUR ingeschreven. 

 

Uw raad besliste in zitting van 23 juni 2022, i.k.v. de besteding saldo rekening 

2021, dit budget te verhogen met 909.803 EUR, waarvan 750.000 EUR bestemd 

voor vergroening speelplaatsen. Na deze beslissing is dus in budget 2022 een 

krediet van 2.946.684 EUR ingeschreven onder budgetsleutel 0390/64902000 
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‘Subsidie aan Regionale Landschappen en Bosgroepen’, waarvan reeds 

2.196.684 EUR verdeeld in zitting van 23 juni 2022 

 

Rest nog de verdeling van 750.000 EUR, bestemd voor vergroening speelplaatsen, 

waarvan met dit besluit de verdeling van 674.951 EUR ter goedkeuring aan uw raad 

voorligt. 

Na goedkeuring door uw raad zullen de afzonderlijke werkingssubsidies aan 

deputatie worden voorgelegd wat betreft de toekenning en betaling van de 

subsidie, alsook de voorwaarden voor de besteding van deze werkingssubsidie. 

 

XXX 

 

Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). 

 

 
SDG 11 Duurzame steden en gemeenschappen 

SDG-subdoelstelling 11.7 Tegen 2030 universele toegang voorzien tot veilige, 

inclusieve en toegankelijke, groene en openbare ruimtes, in het bijzonder voor 

vrouwen en kinderen, ouderen en personen met een handicap 

 

 
SDG 13 Klimaatactie 

SDG-subdoelstelling 13.2 Maatregelen inzake klimaatverandering integreren in 

nationale beleidslijnen, strategieën en planning 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 1 september 2022. 

 

5. Financiële aspecten 

 

De deputatie heeft beslist volgende verdeling aan uw raad ter goedkeuring voor te 

leggen: 

 

Budgetsleutel 0390/64902000 - ‘Subsidie aan Regionale Landschappen en 

Bosgroepen’: 674.951 EUR met volgende begunstigden: 

 

- Regionaal Landschap de Voorkempen vzw:   258.251 EUR 

- Regionaal Landschap Rivierenland vzw:    183.350 EUR 

- Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw:     50.000 EUR 

- Regionaal Landschap Kleine & Grote Nete vzw:  183.350 EUR 

 

BESLUIT: 
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Enig artikel: 

Goedgekeurd wordt de voorgebrachte verdeling van het krediet 2022, ingeschreven 

als machtigingskrediet - ‘Subsidie aan Regionale Landschappen en Bosgroepen’ 

674.951 EUR met volgende begunstigden: 

 

- Regionaal Landschap de Voorkempen vzw:   258.251 EUR 

- Regionaal Landschap Rivierenland vzw:    183.350 EUR 

- Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw:     50.000 EUR 

- Regionaal Landschap Kleine & Grote Nete vzw:  183.350 EUR 

 

Budgetsleutel 0390/64902000 - 'Subsidie aan Regionale Landschappen en 

Bosgroepen' (MJP000227) 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 

 

 

Nr. 3/5 van de agenda 

 

Budget 2022. Machtigingskrediet 0390/64902000. Toegestane subsidies. 

Subsidie voor Provinciale cofinanciering Nationale Parken. Aanwending 

krediet. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Art. 42 van het provinciedecreet van 9 december 2005. 

 

2. Feitelijke context en verantwoording 

 

In het budget 2022 werd onder Budgetsleutel 0390/64902000 (MJP001483) – 

‘Subsidie voor Provinciale cofinanciering Nationale Parken’ een krediet van 

60.000 EUR uitgetrokken. 

 

De verdeling van dit krediet dient ter goedkeuring worden voorgelegd aan de 

provincieraad. Na goedkeuring door uw raad zullen de afzonderlijke projecten aan 

de deputatie worden voorgelegd voor wat betreft de toekenning, betaling en 

uiterste rapportagedatum van de subsidie. 

 

Op 19 april werd de open oproep voor Nationale Parken Vlaanderen en 

Landschapsparken (samen Vlaamse Parken genoemd) gelanceerd. 

 

Deze open oproep geeft uitvoering aan het Vlaamse regeerakkoord waarin de 

oprichting en erkenning van Vlaamse Parken is voorzien. 
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Nationale Parken Vlaanderen zijn omvangrijke gebieden met internationale 

uitstraling, een uitzonderlijke natuur en een unieke belevingswaarde, die een troef 

vormen op het vlak van recreatie en toerisme. Een belangrijk criterium is dat de 

gebieden voldoende groot (minimaal 5.000 hectare bij aanvang) en robuust zijn om 

de uitzonderlijke natuur die ze bevatten op een duurzame manier te beschermen. 

 

Het gaat dus om gebiedserkenningen van een zekere schaal die aan een bepaalde 

kwaliteitsgarantie voldoen. Dit nieuwe kader ondersteunt bestaande en nieuwe 

samenwerkingsverbanden tussen (natuur)verenigingen, private eigenaars en 

overheden. Het is bij uitstek een stimulerend instrument dat een nieuwe dynamiek 

op gang brengt voor natuur en landschap in een regio. De Vlaamse Parken is een 

beleidsdomein-overschrijdende samenwerking tussen diverse Vlaamse entiteiten: 

Natuur en Bos, de Vlaamse Landmaatschappij, Toerisme Vlaanderen, het 

Departement Omgeving en het Agentschap Onroerend Erfgoed slaan de handen in 

elkaar voor een lange-termijnsamenwerking om het Vlaams Parkenbeleid te 

coördineren en te financieren. 

 

Deze open oproep is de start van een erkenningstraject dat bestaat uit drie 

stappen. 

Kandidaten konden tot 15 september 2021 een conceptnota indienen, waarna een 

onafhankelijke jury van experten uit binnen- en buitenland deze beoordeelden. 

Enkel de gebiedscoalities die in een conceptnota voldoende kwaliteit tonen, kunnen 

instappen in een begeleidingstraject voor de opmaak van een masterplan en 

operationeel plan (voorzien van lente 2022 tot lente 2023). De kandidaten 

ontvangen hiervoor ook een subsidie van 100.000 euro per kandidaat.  

Op het einde van het begeleidingstraject worden het masterplan en het 

operationeel plan beoordeeld door de jury. In een laatste stap, midden 2023, volgt 

de toekenning van de labels Nationaal Park Vlaanderen of Landschapspark. 

 

De provincie Antwerpen heeft 4 gebiedscoalities die weerhouden zijn voor de 

tweede fase (opmaak masterplan en een operationeel programma) van het 

selectietraject Nationale Parken: 

- Rivierpark Scheldevallei 

- Grenspark Kalmthoutse Heide 

- Taxandria 

- Bosland 

 

Om deze vier gebiedscoalities daarin te ondersteunen voorziet de dienst Duurzaam 

Milieu- en Natuurbeleid een budget van 15.000 EUR per gebiedscoalitie. 

 

Gebiedscoalities Rivierpark Scheldevallei, Grenspark Kalmthoutse Heide en 

Taxandria dienden hiervoor een aanvraag in in het subsidieloket, via de 

respectievelijke coördinerende instanties vzw Regionaal Landschap Schelde-Durme, 

BENEGO grenspark Kalmthoutse Heide en gemeente Oud-Turnhout. 
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Met dit verslag wordt een eerste reeks projecten voor een bedrag van 45.000 EUR 

voor het werkjaar 2022 ter goedkeuring voorgelegd: 

 Rivierpark Scheldevallei  – 15.000 EUR 

 Grenspark Kalmthoutse Heide – 15.000 EUR 

 Taxandria – 15.000 EUR  

 

XXX 

 

Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) 

 

 
SDG 11 Duurzame steden en gemeenschappen 

SDG-subdoelstelling 11.7 Tegen 2030 universele toegang voorzien tot veilige, 

inclusieve en toegankelijke, groene en openbare ruimtes, in het bijzonder voor 

vrouwen en kinderen, ouderen en personen met een handicap 

 

 
SDG 15 Leven op het land 

SDG-subdoelstelling 15.2 Tegen 2020 de implementatie bevorderen van het 

duurzaam beheer van alle soorten bossen, de ontbossing een halt toeroepen, 

verloederde bossen herstellen en op duurzame manier bebossing en herbebossing 

mondiaal opvoeren 

SDG-subdoelstelling 15.5 Dringende en doortastende actie ondernemen om de 

aftakeling in te perken van natuurlijke leefgebieden, het verlies van biodiversiteit 

een halt toe te roepen en, tegen 2020, de met uitsterven bedreigde soorten te 

beschermen en hun uitsterven te voorkomen 

 

3. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 1 september 2022. 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Goedgekeurd wordt de voorgebrachte verdeling van het krediet 2022, ingeschreven 

als machtigingskrediet - ‘Subsidie voor Provinciale cofinanciering Nationale Parken’. 

 

Budgetsleutel 0390/64902000 (MJP001483) – ‘Subsidie voor Provinciale 

cofinanciering Nationale Parken’. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Mevrouw Verhaert heeft het woord. 
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Mevrouw VERHAERT.- Dank je, voorzitter. Ik dacht, ik moet je een pauze gunnen want je had 
geen adem meer. Nee, ik wilde eventjes zeggen over punt 3/5, dat ik heel blij ben om de 
cofinanciering die wordt voorzien voor de kandidaturen van die nationale parken, ik denk dat 
dat waardevol is. Ik wil nog eventjes opmerken, het is in de commissie ook gezegd maar ik was 
een beetje ongerust over een frase in een van de documenten daar met betrekking tot het 
nationaal park in Kalmthout. Dat er onvoldoende zou blijken dat er overleg is geweest met de 
landbouwsector. Ik ben bevoorrecht getuige, ik zeg hier nog eens, er is wel degelijk overleg met 
de landbouwsector. Dus dat mag zeker geen reden zijn maar bon, ik neem aan dat we het hier 
gaan goedkeuren. Dus bij deze mijn erkentelijkheid, dank u. 
 
VOORZITTER.- Dank je wel. 

 

 

Nr. 3/6 van de agenda 

 

Budget 2022. Machtigingskrediet 0390/64902000. Toegestane subsidies. 

Subsidie ter ondersteuning van de werking van vogelopvangcentra in de 

provincie Antwerpen. Aanwending krediet. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Art. 42 van het provinciedecreet van 9 december 2005. 

 

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 

 

Het Vlaams opvangcentrum voor vogels en wilde dieren Neteland (VOC Neteland) 

en het Vlaams opvangcentrum voor vogels en wilde dieren Brasschaat-Kapellen 

(VOC Brasschaat-Kapellen) maken deel uit van tien opvangcentra in Vlaanderen die 

samenwerken en allen worden gecoördineerd en gemonitord door 

Vogelbescherming Vlaanderen. 

 

De centra beschikken over de nodige officiële vergunningen om beschermde vogels 

en andere wilde dieren ter verzorging onder zich te houden. Tot de verzorgde 

dieren en vogels behoren meerdere beschermde en soms provinciale prioritaire 

soorten. 

Beide VOC’s hebben een educatieve werking naar o.a. scholen en sensibiliseren 

bezoekers inzake behoud en verbetering van een geschikte leefomgeving voor in 

het wild levende vogels en wilde dieren. 
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Jaarlijks wordt in het budget een werkingssubsidie voorzien van 20.000 EUR ter 

ondersteuning van de werking van beide vogelopvangcentra. 

 

Met dit verslag worden de twee subsidies voor een totaal bedrag van 20.000 EUR 

voor het werkjaar 2022 ter goedkeuring voorgelegd onder budgetsleutel 

0390/64902000 (MJP000229) - ‘Subsidie ter ondersteuning van de werking van 

vogelopvangcentra in de provincie Antwerpen (V)’, waarvan 

 

10.000 EUR aan Vlaams opvangcentrum voor vogels en wilde dieren Neteland  

en  

10.000 EUR aan Vlaams opvangcentrum voor vogels en wilde dieren Brasschaat-

Kapellen 

 

In zitting van 4 november 2021 vroegen we aan uw raad de goedkeuring 

 

 om voor de werkingssubsidie 2021 de toepassing van de maximale 

werkingsreserve van vzw Vlaams opvangcentrum voor vogels en wilde 

dieren Brasschaat-Kapellen op te heffen als afwijking op artikel 10. I. 1° van 

het reglement betreffende de subsidiëring en het toestaan van 

reservevorming door subsidietrekkers. 

 

 voor de aanleg van de bestemde fondsen in de jaarrekening van vzw Vlaams 

opvangcentrum voor vogels en wilde dieren Brasschaat-Kapellen: 

o Fonds bestemd voor sociaal passief: 40.000 EUR 

o Fonds bestemd voor vernieuwing en herstelling infrastructuur en 

rollend materieel: 30.000 EUR 

o Andere bestemde fondsen: 60.000 EUR 

 

Bij nazicht van de aanvraag van de werkingssubsidie 2022/nazicht van de 

jaarrekening 2021 stelden we vast dat vzw Vlaams opvangcentrum voor vogels en 

wilde dieren Brasschaat-Kapellen de bestemde fondsen inderdaad aangelegd heeft 

cf. besluit dd. 4 november 2021. 

 

XXX 

 

Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). 

 

 
SDG 15 Leven op het land 

SDG-subdoelstelling 15.5 Dringende en doortastende actie ondernemen om de 

aftakeling in te perken van natuurlijke leefgebieden, het verlies van biodiversiteit 

een halt toe te roepen en, tegen 2020, de met uitsterven bedreigde soorten te 

beschermen en hun uitsterven te voorkomen 

 

4. Procedurele vormvereisten 
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De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 1 september 2022. 

 

5. Financiële aspecten 

 

De deputatie heeft beslist volgende verdeling aan uw raad ter goedkeuring voor te 

leggen: 

 

Budgetsleutel 0390/64902000 (MJP000229) - ‘Subsidie ter ondersteuning van de 

werking van vogelopvangcentra in de provincie Antwerpen (V)’: 20.000 EUR met 

volgende begunstigden: 

 Vlaams opvangcentrum voor vogels en wilde dieren Neteland: 10.000 EUR 

 Vlaams opvangcentrum voor vogels en wilde dieren Brasschaat-Kapellen: 

10.000 EUR 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Goedgekeurd wordt de voorgebrachte verdeling van het krediet 2022, ingeschreven 

als machtigingskrediet - 'Subsidie ter ondersteuning van de werking van 

vogelopvangcentra in de provincie Antwerpen'. 

 

Budgetsleutel 0390/64902000 (MJP000229) - 'Subsidie ter ondersteuning van de 

werking van vogelopvangcentra in de provincie Antwerpen'. 

 

 

VOORZITTER.- Geen vragen? Dan kunnen we overgaan tot de stemming van de punten 3/3 tot 
en met 3/6. 
 
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. 
 
De agendapunten 3/3 tot en met 3/6 worden samen ter stemming voorgelegd. Ze 
worden goedgekeurd met 33 stemmen ja. 

 

 

Nr. 3/7 van de agenda 

 

Reglement provinciaal overstromingsgebied Molenbeekse Plassen Rumst. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 
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Gelet op 42, §3 van het Provinciedecreet is de provincieraad bevoegd om de 

provinciale reglementen vast te stellen. 

 

2. Juridische context 

 

Artikel 42, §§ 2 en 3 van het Provinciedecreet. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

De Molenbeekse Plassen in Rumst is een provinciaal overstromingsgebied van 

3,8 ha dat in 2011 werd aangelegd om het hoofd te bieden aan de wateroverlast in 

de omliggende gemeenten. Het gebied is in eigendom van het Provinciebestuur van 

Antwerpen en is momenteel vrij toegankelijk voor het publiek zonder toezicht. 

 

Al sinds de opmaak van het PRUP ‘Retentiezone Molenbeek’ (goedgekeurd op 

23 september 2009) is er discussie met sommige buurtbewoners van het gebied 

over de invulling en het gebruik van het gebied. Gezien het voorbije jaar terug enig 

commotie was ontstaan over het gebruik van het gebied en de controle erop, werd 

in overleg met de gemeente Rumst besloten om een gebruiksreglement voor het 

gebied op te maken. 

 

Het ontwerpreglement werd afgestemd met de gemeente Rumst en werd 

goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 16 mei 

2022 onder de volgende voorwaarden: 

“het college neemt kennis van het ontwerpreglement Molenbeekse Plassen 

en keurt deze goed mits: 

- toelaten van honden aan de leiband 

- duidelijke motivatie in de communicatie naar bewoners.” 

 

Aangezien in het gebied schapen aanwezig zijn voor het ecologisch beheer van het 

grasland, wordt in het reglement opgenomen dat honden aan de leiband enkel 

toegelaten zijn op de trage weg doorheen het gebied, en dus niet in de rest van het 

gebied. Dit zal duidelijk moeten worden aangeduid via signalisatie in het hele 

gebied.  

 

In het reglement wordt bijzondere aandacht geboden aan de zachte weggebruikers 

in het gebied en wordt een verbod op doorgaand fietsverkeer opgenomen. De 

gemeente Rumst is immers van mening dat fietsverkeer in het gebied maximaal 

moet worden beperkt. In de gemeenteraadsbeslissing van 24 februari 2022 ivm de 

omgevingsvergunning voor de trage weg doorheen het gebied werd immers beslist 

dat men fietsverkeer wenst te vermijden. Aangezien lokaal fietsverkeer met 

bijvoorbeeld kleine kinderen niet voor overlast zou zorgen, werd ervoor gekozen 

om enkel een verbod op doorgaand fietsverkeer op te nemen in het reglement.  

 

Met de gemeente Rumst werd afgesproken dat het toezicht op het reglement via de 

bestaande politiediensten zal verlopen. 
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Een uitgifte van het reglement zal worden uitgehangen aan de hoofdingangen van 

het gebied (art. 11 Publicatie). 

 

Volgende elementen worden in het reglement opgenomen: 

 

Hoofdstuk I – Algemene bepalingen 

 

-   Artikel 1 Toepassingsgebied 

 

-   Artikel 2 Openingsuren van het gebied 

 

-   Artikel 3 Toegankelijkheid van het gebied 

 

-   Artikel 4 Aansprakelijkheid 

 

-   Artikel 5 Openbare orde 

 

-   Artikel 6 Weggebruikers in het gebied 

 

-   Artikel 7 Fauna en flora in het gebied 

 

-   Artikel 8 Veiligheid 

 

-   Artikel 9 Gebruik van beeldmateriaal 

 

 

Hoofdstuk II – Sancties 

 

-   Artikel 10 

 

 

Hoofdstuk III – Publicatie en inwerkingtreding  

 

-   Artikel 11 Publicatie 

 

-   Artikel 12 Inwerkingtreding 

 

XXX 

 

Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) 
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SDG 11 Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en 

duurzaam. 
SDG-subdoelstelling 11.7 Tegen 2030 universele toegang voorzien tot veilige, 

inclusieve en toegankelijke, groene en openbare ruimtes, in het bijzonder voor 

vrouwen en kinderen, ouderen en personen met een handicap. 
 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 25 augustus 2022. 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

De provincieraad keurt het reglement voor het provinciaal overstromingsgebied 

Molenbeekse Plassen, gelegen te Rumst, goed. 

 

 

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. 

 

 

VOORZITTER.- Ik stel voor de agendapunten 3/8 tot en met 3/11 met één stemming af te 
handelen.  
 
De raad stemt ermee in. 

 

 

Nr. 3/8 van de agenda 

 

Toepassing van artikel 43, §2, 9° en 10° van het provinciedecreet. 

Pompgemalen Kroploop Mol en Laak- en Nijlensebeek Nijlen. Regularisatie 

krediet onderhoudscontracten met Aquafin. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Artikel 43, §2, 9° en 10° van het provinciedecreet. 

 

2. Feitelijke context en verantwoording 

 

In zitting van de deputatie van 18 april 2002 werden twee overeenkomsten 

goedgekeurd met Aquafin betreffende de exploitatie van twee pompstations die 
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water uit een waterloop van 2e categorie overpompen. Het betreft een installatie 

aan de Kroploop te Mol en een installatie te Nijlen die het water van de Nijlense 

beek en de Laakbeek overpompt naar de Kleine Nete. Deze overeenkomsten vingen 

aan op 30 april 2002, voor onbepaalde duur. Ze kunnen door elke partij opgezegd 

worden één jaar op voorhand per aangetekend schrijven. Zonder deze opzegging 

worden deze overeenkomsten jaarlijks stilzwijgend verlengd. 

 

Er is in de overeenkomsten een jaarlijks budget afgesproken ten laste van de 

provincie Antwerpen voor de exploitatie- en elektriciteitskosten van de beide 

pompstations, alsook voor gebeurlijke herstellingskosten. In de loop der jaren werd 

verschillende malen goedkeuring verkregen door deputatie voor de verlenging van 

deze overeenkomsten, inclusief de vastlegging van de voorziene exploitatie-, 

elektriciteits- en herstellingskosten. 

 

In de zitting van de deputatie van 3 februari 2022 werd de verlenging van de 

overeenkomsten goedgekeurd voor 2022 – 2025 en werd hiervoor een bedrag 

voorzien van 45 000 EUR per jaar, op basis van de kosten van de voorbije jaren en 

rekening gehouden met de verhoging van de index. 

 

Gezien de onbepaalde duur van de overeenkomsten kan men ervan uitgaan dat het 

grensbedrag van de beslissingsbevoegdheid van de deputatie per definitie ooit zal 

overschreden worden (of mogelijk reeds overschreden is). 

 

De dienst Integraal Waterbeleid stelt de provincieraad in kennis van deze lopende 

overeenkomsten van onbepaalde duur met Aquafin voor de exploitatie van beide 

pompstations en stelt voor aan de provincieraad voor om deze situatie te 

regulariseren, wat betreft de verhoging van het krediet door de stilzwijgende 

jaarlijkse verlenging. 

 

De dienst Integraal Waterbeleid vraagt aan de provincieraad de goedkeuring voor 

de verderzetting van deze beide overeenkomsten. Hierbij stelt de dienst Integraal 

Waterbeleid voor om, als toekomstige werkwijze, aan het begin van elke 

legislatuurperiode de goedkeuring te vragen aan de provincieraad voor de jaarlijkse 

stilzwijgende verlenging van de overeenkomsten en tegelijk het nodige budget te 

voorzien, in dit voor de gehele duur van de betreffende legislatuurperiode. 

Rekening houdende met de verhoging van de index worden de kosten zodoende per 

legislatuurperiode geraamd op 6 x 50 000 EUR = 300 000 EUR. 

 

XXX 

 

Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) 

 
SDG 6 Schoon water en sanitair 

SDG-subdoelstelling 6.5 Tegen 2030 het geïntegreerde beheer van de 

waterhulpbronnen implementeren op alle niveaus, ook via gerichte 

grensoverschrijdende samenwerking 
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SDG 16 Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten 

SDG-subdoelstelling 16.6 Doeltreffende, verantwoordelijke en transparante 

instellingen ontwikkelen op alle niveaus 

 

3. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 1 september 2022. 

 

4. Financiële aspecten 

 

De kosten per legislatuurperiode worden geraamd op 6 x 50 000 EUR = 

300 000 EUR. 

 

In het meerjarenbudget is op budgetcode 61300000/01/319/DIW MJP000224 

krediet voorzien om de opdracht tot en met 2025 stilzwijgend te kunnen verlengen. 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Kennis wordt genomen van de lopende overeenkomsten van onbepaalde duur met 

Aquafin voor de exploitatie van de pompstations op de Kroploop in Mol enerzijds en 

op de Nijlensebeek/Laakbeek te Nijlen anderzijds. 

 

Artikel 2: 

Goedkeuring wordt gegeven aan de regularisatie van de overeenkomsten met 

Aquafin voor de exploitatie van de pompstations op de Kroploop in Mol en op de 

Nijlensebeek / Laakbeek te Nijlen, wat betreft de verhoging van het krediet door de 

stilzwijgende jaarlijkse verlenging. 

 

Artikel 3: 

Goedkeuring wordt verleend aan de verderzetting van deze beide overeenkomsten. 

De dienst Integraal Waterbeleid zal aan het begin van elke legislatuurperiode de 

goedkeuring vragen aan de provincieraad voor de jaarlijkse stilzwijgende verlenging 

van de overeenkomsten en tegelijk het nodige budget te voorzien voor de gehele 

betreffende legislatuurperiode. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 

 

 

Nr. 3/9 van de agenda 

 

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

het provinciedecreet. Vervanging en programmatie PLCs voor 

afstandsbewaking pompstations. Bestek en wijze van gunnen. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 
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1. Bevoegdheid 

 

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

 

2. Juridische context 

 

Artikel 38 van de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

Aan uw raad wordt een ontwerp voorgelegd, opgemaakt door de dienst Integraal 

Waterbeleid, voor de selectieleidraad en het bestek voor de vervanging en de 

programmatie van de PLCs voor de afstandsbewaking van de pompstations op de 

waterlopen 2e categorie in de provincie Antwerpen. 

 

Het ontwerp omvat de selectieleidraad en het bestek, samen met een 

gedetailleerde kostenraming met bijhorende plannen. 

 

De opdracht bestaat uit 1 perceel en omvat de vervanging en de programmatie van 

de PLCs voor de afstandsbewaking van de pompstations op de waterlopen 

2e categorie in de provincie Antwerpen. De Provincie Antwerpen beheert op dit 

moment 21 installaties die zorgen voor de afvoer van water in hoogwatersituaties 

of voor peilregeling. De sturing van deze installaties is op verschillende locaties 

verouderd, zowel naar lokale sturing toe als naar de mogelijkheid om de 

pompinstallaties vanop afstand te controleren en te bedienen. Een aantal – kleinere 

- pompinstallaties hebben zelfs helemaal geen afstandsbewaking, waardoor er geen 

meldingen komen als de installatie buiten dienst zou zijn of als er andere 

problemen zich voordoen. De regelmatige visuele controles door medewerkers van 

de dienst Integraal Waterbeleid van deze installaties zijn zeer tijdrovend en niet 

echt efficiënt. In andere installaties is een verouderde afstandscontrole aanwezig, 

waarvan de software niet meer ondersteund wordt en waarvan de bediening enkel 

via een specifieke “pompen-PC” kan gebeuren en niet via een internet-toepassing. 

Niet alleen is daardoor de praktische bruikbaarheid beperkt (enkel wie deze 

pompen-PC ter beschikking heeft, kan de afstandsbewaking consulteren), maar 

tevens is dit systeem verouderd wat betreft hard- en software. 

 

In deze opdracht wordt voorzien in een nieuwe uniforme sturing voor de 

pompstations op basis van een PLC-sturing (Programmable Logic Control). Deze 

PLCs sturen automatisch de pompstations aan (bijv. starten van de pompen bij 

overschrijding van een instelbaar aanslagpeil), zorgen voor het doorsturen van 

alarm- of statusmeldingen (via sms of e-mail) naar betrokken gebruikers en laten 

tenslotte toe dat er vanop afstand niet alleen controle van de status van de 

pompinstallatie mogelijk is, maar ook dat deze bediend kan worden op afstand.  

 

De interface die noodzakelijk is voor deze controle en afstandsbediening zal worden 

ontwikkeld op een platform dat door de Vlaamse Milieumaatschappij uitgewerkt en 
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beheerd wordt (SCADA-systeem). De provinciale pompstations zullen mee op dit 

SCADA-systeem aangekoppeld worden. De diensten die hiervoor nodig zijn, maken 

echter geen deel uit van de voorliggende opdracht, omdat hiervoor gebruik zal 

kunnen gemaakt worden van de overeenkomsten die VMM heeft met de 

ontwikkelaars van het platform. Deze tweede opdracht wordt later opgestart, 

teneinde een volledig functioneel systeem te bekomen. In de huidige opdracht 

wordt zodoende enkel de lokale sturing van de pompinstallatie meegenomen, 

waarin echter wel alle voorzieningen getroffen worden om de noodzakelijke 

koppeling met het SCADA-systeem van VMM te kunnen maken. Deze opdracht 

voorziet dus in alles wat nodig is ter hoogte van de pompinstallaties. Een volgende 

opdracht voorziet de koppeling met het SCADA-bedieningssysteem. 

 

Deze opdracht wordt geraamd op een bedrag van 600 982,80 EUR. 

 

Het voorliggende bestek voor de vervanging en de programmatie van de PLCs voor 

de afstandsbewaking van de pompstations op de waterlopen 2e categorie in de 

provincie Antwerpen kadert in het actieplan pompen 2020-2025, waarnaar in de 

legislatuurnota 2019-2024 werd verwezen. 

 

Aan uw raad wordt voorgesteld om het ontwerp goed te keuren en als wijze van 

gunnen de mededingingsprocedure met onderhandeling vast te stellen. 

 

De documenten zijn bijgevoegd in sindala. 

 

 
SDG 11 Duurzame steden en gemeenschappen 

SDG-subdoelstelling 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  

 

 
SDG 13 Klimaatactie 

SDG-subdoelstelling 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 1 september 2022. 

 

5. Financiële aspecten 

 

Krediet wordt voorzien op budgetcode 22610000/01/0319/DIW MJP000221. 
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BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Goedgekeurd wordt het ontwerp van de selectieleidraad en het bestek voor de 

vervanging en de programmatie van de PLCs voor de afstandsbewaking van de 

pompstations op de waterlopen 2e categorie in de provincie Antwerpen. 

 

Beslist wordt als wijze van gunnen de mededingingsprocedure met onderhandeling 

voor deze aanneming vast te stellen. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 

 

 

Nr. 3/10 van de agenda 

 

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

het provinciedecreet. Waterproblematiek Ramsel. Studie voor oplossing 

met gecombineerd waterlopen-rioolmodel. Samenwerkingsovereenkomst 

met de provincie Vlaams-Brabant en Pidpa en bestek en gunningswijze. 

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 

 

Aan uw raad wordt een ontwerp voorgelegd, opgemaakt door de dienst Integraal 

Waterbeleid, om oplossingen te zoeken voor de waterproblematiek in Ramsel, 

deelgemeente ven Herselt. 

 

Het ontwerp omvat het bestek, samen met een gedetailleerde kostenraming met 

bijhorende plannen. 

 

Ramsel kampt – vooral thv de Westmeerbeeksesteenweg - regelmatig met 

wateroverlast. De gemeente heeft haar rioolbeheerder Pidpa gevraagd hiervoor 

oplossing te zoeken. Deze problematiek is al lang gekend, maar er is nog nooit een 

eenduidige oorzaak voor gevonden: zowel de nabijgelegen Peerdsloop, het 

rioleringsstelsel, de topografie als de bodemgesteldheid spelen wellicht een rol. 
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Waarschijnlijk betreft het een combinatie van die factoren of zelfs een interactie 

tussen die factoren. De Peerdsloop ontspringt aan de grens met de provincie 

Vlaams Brabant en is op het grondgebied van Ramsel gedeeltelijk ingebuisd. Er is 

sowieso interactie met de riolering, maar de details hiervan zijn niet gekend. 

 

Pidpa wil de problematiek onderzoeken, maar hun computermodel van de riolering 

kan de interactie met de omgeving en de waterloop niet gedetailleerd weergeven. 

Daarvoor vragen ze de medewerking van de provincie Antwerpen, meer specifiek 

van het computermodel van de Peerdsloop waarover de dienst Integraal 

Waterbeleid beschikt. 

 

Dit computermodel is inderdaad goed geschikt om afstroomgedrag van de bodem 

en de waterloop weer te geven. Het is echter softwarematig verouderd en kan 

daardoor niet gekoppeld worden aan het rioolmodel van Pidpa. 

 

De dienst Integraal Waterbeleid is bezig haar computermodellen bij te werken naar 

de nieuwste software standaarden. De vraag van Pidpa en indirect de gemeente, is 

een goede aanleiding om het model van de Peerdsloop, onderdeel van het model 

van de Steenkensbeek, bij te werken naar de nieuwste standaarden. Omdat dit een 

oud model is, opgebouwd in 1999, is de bijwerking vrij ingrijpend: het moet 

opnieuw gekalibreerd worden om de wijzigingen in verhardingsgraad en 

landgebruik in rekening te brengen. 

 

De samenwerking met Pidpa biedt een aantal voordelen: 

- ze garandeert toegang tot de meest recente versie van het rioolmodel, 

- het is goedkoper om de bijwerking van het oppervlaktewatermodel en de 

koppeling aan het rioolmodel in één opdracht te gunnen dan in twee 

afzonderlijke opdrachten, omdat de uitvoerende dienstverlener zich maar 

één keer moet inwerken. 

 

Zoals gezegd ontspringt de Peerdsloop aan de grens met Vlaams Brabant. Die 

eigenlijke grens wordt daar gevormd door de Herseltseloop. Bij hoge waterstanden 

in de Herseltseloop, stroomt water van die Herseltseloop naar de Peerdsloop. Dat 

maakt dat het hydraulisch gedrag van de Herseltseloop een belangrijke invloed 

heeft op de Peerdsloop en dus mogelijk ook op de problematiek in Ramsel. 

 

De dienst Integraal Waterbeleid bezit ook van de Herseltseloop een 

computermodel. Dat model is opgebouwd in samenwerking met provincie Vlaams-

Brabant omdat het een grenswaterloop betreft. Ook dit model moet bijgewerkt 

worden naar de nieuwste software standaard om het correct te koppelen aan het 

model van de Peerdsloop en het rioolmodel van Pidpa. 

 

Op vraag van dienst Integraal Waterbeleid is de provincie Vlaams-Brabant bereid 

gevonden om financieel bij te dragen aan de bijwerking van het computermodel 

van de Herseltseloop. De provincie Vlaams-Brabant zou de helft van de kosten 

dragen. 
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Met die partner aan boord, zijn alle puzzelstukken beschikbaar om de 

waterproblematiek langs verschillende invalshoeken te bestuderen en met die 

kennis oplossingen te formuleren. De totale opdracht zal bestaan uit:  

- bijwerken van de computermodellen van de betrokken waterlopen,  

- opbouw van een geïntegreerd waterlopen-rioolmodel,  

- onderzoek van de specifieke problematiek  

- formuleren van oplossingen en noodzakelijke projecten. 

 

Tussen de provincie Antwerpen, de provincie Vlaams-Brabant en Pidpa werd 

hiervoor een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. De provincie Antwerpen 

treedt hierbij op als coördinerende overheid. De overeenkomst gaat van start bij 

ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst. Opstart van de studie is 

voorzien rond de jaarwisseling 2022-2023 en de studie zou 18 maanden moeten 

duren. 

 

De studie wordt uitgevoerd als één gezamenlijke opdracht. De totale kost wordt 

geraamd op 255 695,00 EUR excl. BTW – 309 390,95 incl. BTW. 

Het bijwerken van het model van de Steenkensbeek, inclusief herkalibratie, wordt 

volledig gedragen door provincie Antwerpen. Het bijwerken van het model van de 

Herseltseloop wordt 50/50 verdeeld tussen provincie Antwerpen en provincie 

Vlaams-Brabant. Voor het koppelen aan het rioolmodel en het onderzoek naar 

oplossingen voor de waterproblematiek in Ramsel, draagt de provincie Antwerpen 

de helft van de kosten, waar PIDPA de andere helft voor haar rekening neemt.  

Op basis van de kostenraming brengt dat de totale kost voor provincie Antwerpen 

op 179 672,50 EUR excl. BTW – 217 403,73 incl. BTW. 

Voor provincie Vlaams Brabant wordt de kostprijs 36 250,00 EUR excl. BTW – 

43 862,50 EUR incl. BTW. 

Het aandeel van PIDPA tenslotte zal 39 772,50 EUR excl. BTW – 48 124,73 EUR 

incl. BTW bedragen. 

 

Voor het aandeel van de provincie wordt krediet voorzien op budgetcode 

22610000/01/0319/DIW – MJP000221. 

 

De uitvoeringstermijn van de studie bedraagt 18 maanden. 

 

Aan uw raad wordt voorgesteld om de samenwerkingsovereenkomst en het 

uitschrijven van de studieopdracht goed te keuren en als wijze van gunnen de 

mededingingsprocedure met onderhandeling vast te stellen. 

 

De documenten zijn bijgevoegd in sindala. 

 

XXX 

 

Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) 
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SDG 11 Duurzame steden en gemeenschappen 

SDG-subdoelstelling 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 17 Partnerschap 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 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 1 september 2022. 

 

5. Financiële aspecten 

 

De totale kost wordt geraamd op 255 695,00 EUR excl. BTW – 309 390,95 incl. 

BTW. 

provincie Antwerpen: 179 672,50 EUR excl. BTW – 217 403,72 incl. BTW 

provincie Vlaams Brabant: 36 250,00 EUR excl. BTW – 43 862,50 EUR incl. BTW 

PIDPA: 39 772,50 EUR excl. BTW – 48 124,73 EUR incl. BTW. 

 

Krediet wordt voorzien op budgetcode 22610000/01/0319/DIW, MJP000221. 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Goedgekeurd wordt de samenwerkingsovereenkomst met de provincie Vlaams-

Brabant en Pidpa, alsook het bestek voor het aanbesteden van een 

dienstenopdracht, om de modellen van de Steenkensbeek en Herseltseloop bij te 

werken en een gecombineerd waterlopen-rioolmodel te bouwen om oplossingen te 

zoeken voor de waterproblematiek in Ramsel. 

 

Als gunningswijze van deze opdracht wordt gekozen voor een 

mededingingsprocedure met onderhandeling. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? De heer VALKENIERS heeft het woord. 
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De heer VALKENIERS.- Kunt u punt 3/8 nog eens voorlezen? 
 
VOORZITTER.- Nee, dank u.  

 

 

Nr. 3/11 van de agenda 

 

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

het provinciedecreet. Valleiherstel Kaartse Beek incl. recreatieve 

verbinding op de grens Kapellen-Brasschaat. 

Samenwerkingsovereenkomst met Kapellen en Brasschaat en bestek en 

gunningswijze. 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 

 

Aan uw raad wordt een samenwerkingsovereenkomst met de gemeenten Kapellen 

en Brasschaat voorgelegd, alsook een ontwerp, opgemaakt door de dienst Integraal 

Waterbeleid, voor valleiherstel van de Kaartse Beek incl. een recreatieve verbinding 

op de grens Kapellen-Brasschaat. 

 

Het ontwerp omvat het bestek, samen met een gedetailleerde kostenraming met 

bijhorende plannen. 

 

Het Schoon Schijn (of Kaartse Beek) vormt voor een groot deel van zijn traject de 

grens tussen de gemeenten Kapellen en Brasschaat. De beek stroomt door enkele 

woonwijken, maar ook door landschappelijk waardevol valleigebied. 

 

In het verleden had de woonwijk De Sterre geregeld met wateroverlast te kampen. 

Die werd onder andere veroorzaakt door de Kaartse Beek, die niet in staat is om 

het overtollige water bij extreme neerslag op te vangen. 

 

Om de wateroverlastproblematiek aan te pakken was initieel de aanleg van een 

groot overstromingsgebied gepland in het open ruimte gebied stroomopwaarts van 

de Jagersdreef-Fabriekstraat. Bijkomend onderzoek toonde aan dat dit niet de 

beste oplossing was en daarom wordt ingezet op het realiseren van meerdere, 

kleinschaligere ingrepen, verspreid in het valleigebied. 

De afgelopen jaren werden reeds meerdere van deze ingrepen gerealiseerd: 
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 Tussen de Hoogboomsesteenweg en de Hoogstraat in Brasschaat werd over 

een traject van ruim 500m de natuurlijke oevers hersteld en tevens 2 oude 

stuwen ontmanteld; 

 Ter hoogte van de Zwemdoklei werden achter het voetbalterrein van 

Mariaburg flauwe oevers en plas-dras zones aangelegd en werden oevers 

hersteld. Gelijktijdig werd ook de te lage, smalle fietsbrug vervangen door 

een functionelere, hogere brug met een veiliger fietsverkeer en betere 

waterdoorvoer als resultaat; 

 Afwaarts de Kapelsesteenweg werd de waterloop in de jaren ’70 ingebuisd. 

De provincie maakte gebruik van de afbraak en herbouw van de daar 

aanwezige supermarkt om de waterloop terug in een open bedding te 

leggen. 

Eind 2022 zal nog een lange inbuizing worden verwijderd stroomafwaarts de 

Jagersdreef-Fabriekstraat. Tegelijk wordt in samenwerking met de gemeenten 

Kapellen en Brasschaat de brug ter hoogte van de Zijdefabriekstraat-Moerbeienlaan 

vervangen door een fietsbrug. Deze werken werden in zitting van de deputatie van 

7 juli 2022 gegund. 

 

Het voorliggend project - de uitvoering van het Masterplan Kaartse Beek - vormt 

het sluitstuk van het geheel aan ingrepen in het valleigebied. De opmaak van het 

Masterplan vergde intensief overleg tussen diverse partijen. Het werd goedgekeurd 

door gemeente Kapellen (CBS van 17/06/2019), Brasschaat (CBS 23/09/2019) en 

de provincie (deputatie van 17/10/2019). Na de goedkeuring werd door de dienst 

Integraal Waterbeleid een ontwerper aangesteld om het plan te vertalen naar een 

concreet, technisch ontwerp en werd een omgevingsvergunning aangevraagd. 

 

Tussen de provincie en de gemeenten Kapellen en Brasschaat wordt een 

samenwerkingsovereenkomst opgesteld voor de aanbesteding van de werken. De 

provincie treedt hierbij op als coördinerende overheid. De overeenkomst gaat van 

start bij ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst. De overeenkomst 

wordt beëindigd bij de definitieve oplevering van de werken. De definitieve 

oplevering is voorzien 24 maanden na de voorlopige oplevering. 

 

De werken worden uitgevoerd als één gezamenlijke opdracht. De totale kost wordt 

geraamd op 599 566,30 EUR excl. BTW - 725 475,22 EUR incl. BTW. 

De werken i.f.v. integraal waterbeheer (herprofileren beek, herwaarderen 

grachtenstelsel, realiseren van bijkomende buffering) en alle werken die daarmee 

verbonden zijn, zijn voor rekening van de provincie. Op basis van de kostenraming 

komt de inrichting van de vallei op 550 942.01 EUR excl. BTW – 666 639,83 EUR 

incl. BTW. 

De werken i.f.v. de aanleg van de recreatieve verbinding zijn deels voor rekening 

van de gemeenten Kapellen en deels voor de gemeente Brasschaat. Het 

herprofileren van een gracht van algemeen belang op grondgebied Kapellen is voor 

rekening van de gemeente Kapellen. Op basis van de kostenraming komt de 

uitvoering van deze ingrepen op 27 652,52 EUR excl. BTW – 33 459,55 EUR incl. 
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BTW voor de gemeente Kapellen en 20 768,01 EUR excl; BTW – 25 129,29 EUR 

incl. BTW voor de gemeente Brasschaat. 

 

Voor het aandeel van de provincie wordt krediet voorzien op budgetcode 

22610000/01/0319/DIW – MJP000221. 

 

De uitvoeringstermijn van de werken bedraagt 80 werkdagen. De waarborgtermijn 

bedraagt 24 maanden. De samenwerkingsovereenkomst eindigt bij de definitieve 

oplevering. 

 

Aan uw raad wordt voorgesteld om het ontwerp goed te keuren en als wijze van 

gunnen de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande 

bekendmaking vast te stellen. 

 

De documenten zijn bijgevoegd in sindala. 

 

XXX 

 

Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) 

 
SDG 13 Klimaatactie 

SDG-subdoelstelling 13.1 De veerkracht en het aanpassingsvermogen versterken 

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

 

 
SDG 17 Partnerschap 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 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 1 september 2022. 

 

5. Financiële aspecten 

 

De kosten voor deze opdracht (provincie aandeel) worden geraamd op 

666 639,83 EUR, btw inbegrepen. 

 

Krediet wordt voorzien op budgetcode 22610000/01/0319/DIW, MJP000221. 

 

BESLUIT: 
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Enig artikel: 

Goedgekeurd wordt de samenwerkingsovereenkomst met Kapellen en Brasschaat, 

alsook het ontwerp voor valleiherstel Kaartse Beek incl. recreatieve verbinding op 

de grens Kapellen-Brasschaat. Als wijze van gunnen wordt de vereenvoudigde 

onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking vastgesteld. 

 

 

VOORZITTER.- Geen vragen? Dan kunnen we overgaan tot de stemming van de punten 3/8 tot 
en met 3/11. 
 
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. 
 
De agendapunten 3/8 tot en met 3/11 worden samen ter stemming voorgelegd. Ze 
worden goedgekeurd met 32 stemmen ja. 

 

 

Nr. 3/12 van de agenda 

 

APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne. Opvolgingsrapportering eerste 

semester 2022. Kennisname. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Gelet op het artikel 263 van het decreet Lokaal Bestuur van de Vlaamse Regering 

van 22 december 2017, dat stipuleert dat voor het einde van het derde kwartaal 

een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het boekjaar aan de 

provincieraad wordt voorgelegd. 

 

2. Juridische context 

 

Gelet op artikel 29 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende BBC2020, 

aangaande de elementen die de opvolgingsrapportering minstens dient te bevatten; 

 

Gelet op het artikel 155 van het Provinciedecreet van 9 december 2005 inzake 

opvolgings-rapportering; 

 

Gelet op de artikelen 225 tot 237 van het Provinciedecreet; 

 

Gelet op het oprichtingsbesluit van het autonoom provinciebedrijf Provinciaal 

Instituut voor Hygiëne; 
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Gelet op de beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf Provinciaal 

Instituut voor Hygiëne; 

 

Overwegende dat het rapport met de stand van zaken over de uitvoering van de 

geplande beleidsdoelstellingen in het eerste semester van 2022 moet voorgelegd 

worden aan de provincieraad. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

Sinds 2014 gebeurt de opmaak, de aanpassing en de opvolging van het 

meerjarenplan volgens de richtlijnen van de Vlaamse overheid, over de beleids- en 

beheerscyclus (BBC). Vanaf 2020 dient de wetgeving van het decreet Lokaal 

Bestuur gevolgd te worden, waarin de richtlijnen rond BBC verfijnd werden in BBC 

2020. 

 

Vanaf 2020 moet een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het 

boekjaar aan de raad worden voorgelegd. Het gaat om een stand van zaken van de 

uitvoering van het meerjarenplan, voor zowel het hoofdbestuur als de 

verzelfstandigde entiteiten. 

Die opvolgingsrapportering is niet zozeer gericht op de bewaking van de kredieten, 

maar wel op de uitvoering van de beleidsdoelstellingen. 

 

Het resultaat is het rapport ‘Opvolgingsrapport APB PIH’ in de bijlage. De prioritaire 

beleidsdoelstellingen en actieplannen worden weergegeven met een score, samen 

met de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven. Alle doelstellingen 

in ons bestuur zijn prioritair en worden allemaal weergegeven. Enkel de cijfers van 

‘niet in doelstellingen te vatten beleid’ worden niet weergegeven. 

 

Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). 

 

 
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 1 september 2022. 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Kennis wordt genomen van de opvolgingsrapportering over het eerste semester van 

het boekjaar 2022, van het autonoom provinciebedrijf Provinciaal Instituut voor 

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

 

 

Nr. 3/13 van de agenda 

 

Opvolgingsrapportering eerste semester 2022. Kennisname. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Artikel 155 van het Provinciedecreet van 9 december 2005 stipuleert dat voor het 

einde van het derde kwartaal een opvolgingsrapportering over het eerste semester 

van het boekjaar aan de provincieraad wordt voorgelegd. Deze 

opvolgingsrapportering zorgt ervoor dat de raadsleden voldoende informatie blijven 

krijgen over de uitvoering van het meerjarenplan. 

 

2. Juridische context 

 

Artikel 29 van het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de 

beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen bepaalt de 

elementen die de opvolgingsrapportering minstens dient te bevatten. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

Volgens de richtlijnen van BBC moet een opvolgingsrapportering over het eerste 

semester van het boekjaar aan de raad worden voorgelegd. Het gaat om een stand 

van zaken van de uitvoering van het meerjarenplan, voor zowel het hoofdbestuur 

als de verzelfstandigde entiteiten. 

Die opvolgingsrapportering is niet zozeer gericht op de bewaking van de kredieten, 

maar wel op de uitvoering van de beleidsdoelstellingen. 

 

Het resultaat is het rapport ‘Opvolgingsrapportering – 1ste semester 2022’ in de 

bijlage. Dit rapport bestaat uit de 3 wettelijke rapporten: 

 

1) Beleidsevaluatie 

 

Per prioritaire beleidsdoelstelling en per onderliggend prioritair actieplan, 

volgende gegevens: 

- de evaluatie met een score (voldoende / nipt voldoende / nipt 

onvoldoende / onvoldoende) en toelichting indien de score niet 

‘voldoende’ is 



PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 

 94 

- cijfers 2022 met de initiële kredieten (vastgesteld in december 2021), de 

eindkredieten (budget na aanpassing meerjarenplan juni 2022) en 

rekeningcijfers kwartaal 2 (geboekt op 30 juni 2022) 

 

2) Rapport J1: Doelstellingenrekening (per doelstelling cijfers 2022 naar soort 

krediet) 

 

3) Rapport T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (cijfers 2020-

2025) 

 

XXX 

 

Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) 

 
SDG 16. Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten 

SDG-subdoelstelling 16.6. Doeltreffende, verantwoordelijke en transparante 

instellingen ontwikkelen op alle niveaus 

 

 
SDG 17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken 

SDG-subdoelstelling 17.2. Ontwikkelde landen dienen ten volle hun 

verbintenissen aangaande officiële ontwikkelingshulp te implementeren, waaronder 

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

inkomen te besteden aan officiële ontwikkelingshulp voor ontwikkelingslanden 

(ODA) 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in de zitting van 1 september 2022. 

 

5. Financiële aspecten 

 

De deputatie stelt voor om het rapport met de stand van zaken over de uitvoering 

van de geplande beleidsdoelstellingen in het eerste semester van 2022 als 

kennisname voor te leggen aan de provincieraad. 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 
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De provincieraad neemt kennis van de opvolgingsrapportering over het eerste 

semester van het boekjaar 2022. 

 

Bijlagen: Opvolgingsrapportering – 1ste semester 2022 

 

 

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

 

 

Nr. 3/14 van de agenda 

 

Provinciale overheidsopdrachten. Boom. Ecologische en recreatieve 

ontwikkeling van het voormalig kleiontginningsgebied Boom-Rumst. 

Deelgebied II. Opmaak ontwikkelingsvisie en omgevingsvergunning voor 

morfologieherstel van voormalig ontginningsgebied Terhagen Boom en 

Rumst. Studieopdracht. Wijzigingen. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Artikel 43.§2.11° van het provinciedecreet. 

 

2. Juridische context 

 

Artikel 42, §1, 1°, d) van de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten 

(mededinging ontbreekt om technische redenen) 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

In zitting van 6 september 2018 gunde de deputatie de opdracht ‘Opmaak 

ontwikkelingsvisie en omgevingsvergunning voor het morfologieherstel van het 

voormalig ontginningsgebied Terhagen te Boom en Rumst’ aan nv Tractebel 

Engineering nv te Brussel voor een bedrag van 128.303,56 EUR, incl. btw. 

 

Sinds de gunning van het project is het project zowel qua omvang als qua 

complexiteit enorm toegenomen. 

 

Dit uit zich in de te leveren prestaties voor het gedeelte omgevingsvergunning. 

 

Het projectgebied werd uitgebreid met: 

 de kade aan de Rupel en tunnel onder de Kapelstraat; 

 een ecocorridor tussen de Kapelstraat en de Rupel; 

 de verplaatsing van de visvijver; 

 een ecoverbinding onder Keibrekerspad. 
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De opdracht kende een toegenomen complexiteit waardoor meer overleg, 

coördinatie, studiewerk en aanpassingen van eerder geleverd werk noodzakelijk 

waren: 

 vergunningenwerkgroep en overleg Departement Omgeving; 

 overleg en nota projectvergadering visvijver; 

 berekening van de buffercapaciteit en technische uitwerking afwatering; 

 door uitbreiding van het projectgebied en vergunningsplichtige handelingen is de 

plannenset sterk uitgebreid; 

 overleg en afstemming plannen plannen van de kade, jaagpadtunnel en tunnel 

onder de Kapelstraat; 

 afstemming met het herinrichtingsproject van de Kapelstraat door IGEAN; 

 extra werk aan beschrijvende nota door uitbreiding projectgebied en toename 

vergunningsplichtige handelingen; 

 aanlevering info voor extern uitgevoerde studies MER, stofrapport, 

boscompensatie, …; 

 voorbereiding en deelname aan plaatsbezoek minister, infomarkt en 

infovergadering. 

 

Omdat deze opdrachten niet aan een andere opdrachtnemer gegund kunnen 

worden, wordt aan uw raad voorgesteld de opdrachten te gunnen aan de nv 

Tractebel Engineering te Brussel op basis van artikel 42, §1), 1°, d) (mededinging 

ontbreekt om technische redenen). Gelet op de waarde van deze opdrachten is uw 

raad bevoegd. 

 

 
SDG 6. Verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen 

SDG-subdoelstelling 6.6 Tegen 2030 de op water gebaseerde ecosystemen 

beschermen en herstellen, met inbegrip van bergen, bossen, moerassen, rivieren, 

grondwaterlagen en meren 

 

 
SDG 9. Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame 

industrialisering en stimuleer innovatie 

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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SDG 15. Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen, 

beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming en landdegradatie en draai het 

terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe 

SDG-subdoelstelling 15.5 Dringende en doortastende actie ondernemen om de 

aftakeling in te perken van natuurlijke leefgebieden, het verlies van biodiversiteit een 

halt toe te roepen en, tegen 2030, de met uitsterven bedreigde soorten te 

beschermen en hun uitsterven te voorkomen 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 1 september 2022. 

 

5. Financiële aspecten 

 

De bijkomende uitgaven die worden voorgelegd bedragen 164.995,00 EUR + 

34.648,95 EUR (21% btw) = 199.643,95 EUR. 

 

Deze verbintenis werd via Mercurius bestelbonnummer MJB2022003696 ten 

bedrage van 199.643,95 EUR vastgelegd op ramingsnummer MJP001156 – Boom – 

Rupelstreek - Deelgebied II - ontwikkeling met ARK 22210000. 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

De provincieraad gunt de bijkomende opdrachten aan de studieopdracht bij de 

opmaak van een ontwikkelingsvisie en omgevingsvergunning voor het 

morfologieherstel van het voormalig ontginningsgebied Terhagen Boom en Rumst 

bij deelgebied II van de Rupelstreek te Rumst, Boom aan nv Tractebel Engineering 

te Brussel voor een totaal bedrag van 199.643,95 EUR, incl. btw. 

 

 

VOORZITTER.- De heer Lemmens heeft het woord. 
 
De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Collega’s, ik zou hier graag even tussenkomen omdat u 
allen een mail heeft ontvangen van de heer Van Houtte. En ik zou toch wel eventjes graag willen 
antwoorden op ten eerste over de vermeende miskenning van het mededingingsprincipe, zoals 
mijnheer Van Houtte dat noemt. Nu, het sanerings- en landschapsherstelproject Kleiputten 
Terhagen is, zoals u weet, een erg complex en veeleisend project. De Vlaamse administratie wijst 
er ons zelfs regelmatig op dat dit het meest complexe dossier is van de laatste jaren. De nv 
Tractebel Engineering is sinds 2012 aangesteld om het studiewerk uit te voeren in het 
projectgebied. Er werd gestart met een haalbaarheidsstudie voor het realiseren van een nieuwe 
morfologie en vervolgens werd een oriënterend bodemonderzoek, een OBBO, en een 
bodemsaneringsproject, een BSP, opgesteld. Het project verricht daarnaast een MER en tal van 
technische studies, onder meer inzake de stabiliteit van de zettingen en de zettingen, een 



PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 

 98 

stofrapport, een rapport ontvangende groeven, een waterstudie en door het INBO uitgevoerde 
studie omtrent natuur- en bosopbouw en boscompensatiedossier. Het sluitstuk hiervan is de 
opmaak van het omgevingsvergunningsdossier. Die opdracht werd reeds als aanvullende 
opdracht aan de nv Tractebel Engineering gegund door de provincieraad op 6 september 2018. 
Die aanvullende opdracht werd eveneens gegund zonder mededinging, wat artikel 42 van de 
Wet inzake overheidsopdrachten mogelijk maakt. En in dat gunningsbesluit, opgenomen als 
bijlage bij het huidige provincieraadsbesluit, is daarvoor reeds een omstandige motivatie 
opgenomen. Mag ik dus kristalhelder zijn dat de jarenlange kennisopbouw van de specifieke 
projectaspecten die bij de deskundigen van Tractebel zit, volkomen onvervangbaar is. En die 
kanten zijn met bijzonder veel moeite en bijzonder veel tijdverlies niet door een ander 
studiebureau worden heropgebouwd. 
 
Sinds de gunning, collega’s, van het project is dit project zowel qua omvang als qua complexiteit 
enorm toegenomen. Dit uit zich ook in de bijkomende geleverde prestaties voor een gedeelte 
omgevingsvergunning die nu voorliggen. Het projectgebied, zal ik u nog even herinneren, werd 
uitgebreid met de kade aan de Rupel en de tunnel onder de Kapelstraat, een ecocorridor tussen 
de Kapelstraat en de Rupel, de verplaatsing van de visvijver, een ecoverbinding onder het 
Keibrekerspad. De opdracht kende een toegenomen complexiteit waardoor meer overleg, 
coördinatie, studiewerk en aanpassingen van eerder geleverd werk noodzakelijk waren. Ten 
tweede, over de zogenaamde misleiding en de zogezegde schande en flagrante tegenstelling 
tussen het gebruik van SDG-subdoelstelling 15.5 en het saneringslandschapsherstel en 
herbebossingsproject in de Kleiputten van Terhagen. De vzw Red Onze Kleiputten en andere 
tegenstanders van het sanerings- en landschapsherstelproject Kleiputten Terhagen trekken de 
saneringsplicht in twijfel die OVAM in 2014 in een OBBO, dus dat oriënterend en beschrijvend 
bodemonderzoek, vastlegden. In dat OBBO werd niet enkel een saneringsplicht opgelegd voor 
het asbeststort maar ook voor het ganse projectgebied. Dus ook het huisvuilstort en omwille van 
de verontreiniging van het grondwater en verspreidingsrisico naar de Rupel toe. Dat OBBO 
werd trouwens nooit aangevochten.  
In het door erkende bodemsaneringsdeskundigen opgestelde BSP, het bodemsaneringsproject, 
werd na een BATNEEC-afweging van de diverse mogelijke saneringstechnieken gekozen voor 
een sanering met afdekking van zowel het asbeststort als een voormalig huisvuilstort en 
tussenliggend gebied. OVAM meldde in een schrijven van 8 oktober 2020 in te stemmen met die 
besluiten van de BSP-studie en dit BSP werd als zodanig ingediend voor conformverklaring. Het 
ontwerp van BSP werd eveneens als bijlage neergelegd in het aanvraagdossier dat leidde tot de 
omgevingsvergunning, verleent trouwens bij ministerieel besluit van 13 mei 2022. De 
vaststelling is dat de stelling van de bezwaarindieners tegengesproken wordt door een niet 
aangevochten en definitief OBBO en door de minister verleende omgevingsvergunning. En zoals 
u weet natuurlijk, mensen die heel snel een sanering vragen, ja, komen nu in beroep tegen deze 
vergunning. Door onder andere de vzw Red Onze Kleiputten werd beroep ingediend. Kortom, de 
Vlaamse Waterweg en de provincie Antwerpen werden door OVAM verplicht om gans het 
gebied te saneren. 
 
Ik denk dat dit toch wel enorm belangrijk is en ik blijf nog eens herhalen, het Instituut voor 
Natuur- en Bosonderzoek, INBO, gaf de richtlijnen bij de keuze van de aan te voeren gronden. 
De keuze viel op gronden die veel mineralen bevatten, zand met kleimineralen. Zo brengen we 
niet enkel de soorten terug die daarop vandaag groeien, berken en wilgen, maar brengen we ook 
de lange termijn soorten, eik en beuk in, die voor langdurige stabiliteit moeten zorgen. We 
zorgen dus voor een reliëfherstel en een quasi volledige herbebossing van het gebied. Bovenop 
de afdekking komt ook nog een grote hoeveelheid grond, gegarandeerd PFOS-vrij als u er nog 
moest aan twijfelen. Dus de Oosterweelgrond was nadat we de opdracht hadden gekregen voor 
de sanering, een gigantische opportuniteit. De grond kan per schip worden aangeleverd en dient 
de sanering niet gepaard gaan met de jarenlange passage van camions in de streek, in de regio 
daar.  
De tweede opportuniteit zit hem in het feit dat het een operatie om niet wordt met Lantis. De 
provincie Antwerpen hoeft niet te betalen voor de grote hoeveelheid grond voor sanering en de 
herbebossing. Zo kunnen we onze middelen aanwenden voor de nieuwe morfologie, de 
afwerking en de herbebossing naar een klimaatrobuust bos en dus als resultaat Europese 
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topnatuur realiseren. Wat daar nu niet staat, wat daar nu niet staat. Zo meen ik dan ook te 
mogen stellen dat wij gerust de SDG-subdoelstelling 15.5 kunnen inroepen en die past volledig 
bij dit project. Ik wou dit toch maar ook nog aan de provincieraad mededelen na de zoveelste 
mails van de mijnheer Van Houtte.  
Dank u. 
 
VOORZITTER.- De heer Schoofs heeft het woord. 
 
De heer SCHOOFS.- Werkt dat nu, ja. Ik was ook wat verrast door die mail. Ik denk dat wij heel 
wat debat hebben gehad in deze provincieraad en de commissie. En dat voor mijn fractie de 
performantie en de transparantie belangrijk is. En ik denk dat deze, wat we nu goedkeuren, de 
performantie ondersteunt. Dat betekent niet, denk ik, en dat is altijd een moeilijkheid in dit 
dossier, dat je met een lokale bevolking zit waar dat we blijvend heel veel op een positieve 
manier, denk ik, zullen moeten informeren. Dit is een complex project en dat is niet simpel. Het 
is makkelijk om te zeggen, er gaan daar duizenden bomen weggaan. Ja, begint het maar uit te 
leggen. Dat belet niet dat op dit moment wij vinden dat dat project, zeker op deze manier moet 
doorgaan. Ik denk, het venijn zal ook wel in de staart zitten. Ik verwijs naar ex-gedeputeerde 
Caluwé. Het zal hem zitten in de grond die aangeleverd wordt, niet alleen PFOS-vrij, dat is toen 
gezegd, 0,0000 heeft mijnheer Caluwé gezegd. En we zullen het ook controleren. Het zal niet 
alleen een attest zijn dat die zuiver is. Dus er zullen nog heel wat inspanningen moeten zijn. En 
ik hoop dat het goed zal aflopen. Ik maak nu een beetje misbruik misschien maar ik heb wel één 
vraag die ik al een tijd wil stellen, daar moet nu geen antwoord op komen. De sanering van de 
asbeststort, de timing daarvan, daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Omdat dat ook een 
gevoeligheid is lokaal. 
 
VOORZITTER.- De heer Sohier heeft het woord. 
 
De heer SOHIER.- Ja, dank u wel voor het woord, mijnheer de voorzitter. Ja, mijnheer 
Lemmens, ik heb inderdaad heel uw uiteenzetting gehoord. Ik heb overleg gepleegd met de 
mensen ter plaatse en ik ga me bij dit, ik ga hier tegen stemmen, zoals ik in de vorige 
provincieraden ook heb tegen gestemd. 
 
VOORZITTER.- De heer Lemmens heeft het woord. 
 
De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Ja, mijnheer Sohier, dat is natuurlijk uw goed recht om dat 
te doen. Ik heb qua informatie, ben ik zaterdagavond een uur lang in debat geweest met 
mijnheer Van Houtte op de plaatselijke zender. Dat was zeer aangenaam. En wij hebben van 
gedachten gewisseld maar we zijn niet tot een akkoord gekomen. Wanneer het saneringsproject 
zal starten van het asbeststort, wel, wij zouden er heel graag snel mee willen beginnen. Maar als 
men in beroep blijft komen, dan moeten wij wachten natuurlijk. En dat is de zware 
verantwoordelijkheid van Red de Kleiputten, die inderdaad qua volksgezondheid toch wel wat 
op hun naam mogen schrijven nu hoor. Want hoe langer ze er nog mee wachten terwijl dat ze 
altijd maar vragen om snel te saneren, wel, dit vind ik ongerijmd. Dit vind ik ongerijmd. Maar 
goed, dat is hun verantwoordelijkheid en wij nemen de onze. En wij zullen hopen dat wij zo snel 
als mogelijk het verdict krijgen van de Raad voor Vergunningsbetwistingen en dan kunnen wij 
aan de slag. 

 

VOORZITTER.- De stemming kan starten. 
 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
32 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
31 leden hebben ja gestemd; 
1 lid heeft neen gestemd. 
 
Goedgekeurd met 31 stemmen ja, bij 1 stem neen. 

 



PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 

 100 

 

Nr. 3/15 van de agenda 

 

Provinciale overheidsopdrachten. Mechelen. Provinciaal groendomein 

Vrijbroek. Renovatie brasserie 't Park. Ontwerp. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Artikel 43.§2.11° van het provinciedecreet. 

 

2. Juridische context 

 

Artikel 38, §1, 1°, b) van de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, 

mededingingsprocedure met onderhandeling: de werken omvatten ontwerp- of 

innovatieve oplossingen 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

Het departement Logistiek heeft een ontwerp gemaakt voor de renovatie van de 

brasserie ’t Park bij het provinciaal groendomein Vrijbroek te Mechelen. Dit 

ontwerp wordt aan uw raad voorgelegd ter goedkeuring. 

 

De basisinfrastructuur van ’T Park, de horecazaak aan de hoofdingang van het 

park is verouderd en versleten. Dit project kadert in het grondig renoveren van 

een horecazaak die antwoordt aan de eisen van vandaag. 

 

Het project heeft twee componenten; enerzijds het vervangen van het bestaande 

gebouw waar de keuken, bergingen, koeling, technische ruimte en het sanitair zich 

bevinden. Hiertoe zullen bestaande verouderde delen van de bestaande gebouwen 

afgebroken en vervangen worden door nieuwe gelijkvloerse accommodaties. 

Anderzijds wordt de voorkant van het gebouw, met name de huidige zalen, 

behouden. Deze worden gestript en grondig gerenoveerd. 

 

De opdracht omvat de beperkte ontwerpstudie, binnen de randvoorwaarden zoals 

in het bestek vastgelegd, met inbegrip van: 

 de volledige coördinatie van de volledige studieopdracht; 

 de uitvoering van de werken en van het technisch preventief 

onderhoud gedurende de waarborgtermijn; 

 de opdracht voor de stabiliteitsstudie; 

 de ingenieursstudie bijzondere technieken; 

 tussentijdse berekeningen EPB. 

 

De opdracht omvat naast de ontwerpstudie ook het uitvoeren van de eigenlijke 

bouwwerken volgens de in het bestek vermelde outputspecificaties annex de 
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toegelaten vrijheden in de keuze van aangeboden materialen en 

uitvoeringsmethodes. Deze keuzes moeten rekening houden met het technisch 

preventief onderhoud gedurende de waarborgtermijn. 

 

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

gunnen van de werken de mededingingsprocedure met onderhandeling vast te 

stellen. 

 

In een eerste fase worden de drie meest geschikte teams geselecteerd en 

uitgenodigd een offerte in te dienen. De teams die een regelmatige offerte 

indienen en die minstens 50% scoren op de gunningscriteria, ontvangen een 

vergoeding van 6.000,00 EUR, excl. btw voor het opmaken van de offerte. Omdat 

het opmaken van de offerte zowel ontwerp als uitvoering omvat, met bijhorende 

studiekosten, dient deze vergoeding om kandidaten te stimuleren een offerte in te 

dienen. 

 

Het ontwerp is digitaal beschikbaar. 

 

XXX 

 

Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) 

 
SDG 9 Industrie, innovatie en infrastructuur 

SDG-subdoelstelling 9.1 Ontwikkelen van kwalitatieve, betrouwbare, duurzame 

en veerkrachtige infrastructuur, met inbegrip van regionale en 

grensoverschrijdende infrastructuur, ter ondersteuning van de economische 

ontwikkeling en het menselijk welzijn, met klemtoon op een betaalbare en billijke 

toegang voor iedereen 

 

 
SDG 11 Duurzame steden en gemeenschappen 

SDG-subdoelstelling 11.7 Tegen 2030 universele toegang voorzien tot veilige, 

inclusieve en toegankelijke, groene en openbare ruimtes, in het bijzonder voor 

vrouwen en kinderen, ouderen en personen met een handicap 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 8 september 2022. 

 

5. Financiële aspecten 
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In de meerjarenplanning werd een krediet voorzien voor de renovatie van de 

brasserie ’t Park bij het provinciaal groendomein Vrijbroek te Mechelen. 

 

De kostenraming van deze werken bedraagt 909.090,91 EUR + 190.909,09 EUR 

(21 % btw) = 1.100.000,00 EUR. 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

De provincieraad hecht goedkeuring aan het ontwerp voor de renovatie van de 

brasserie ’t Park bij het provinciaal groendomein Vrijbroek te Mechelen, 

opgemaakt door het departement Logistiek en stelt als wijze van gunnen van 

deze werken de mededingingsprocedure met onderhandeling vast. 

 

 

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. 3/16 van de agenda 

 

Provinciale overheidsopdrachten. Stabroek. Provinciaal instituut voor 

technisch onderwijs. Sporthal blok O. Renovatie stookplaats. Ontwerp. 

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 
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Het departement Logistiek heeft een ontwerp gemaakt voor de renovatie van de 

stookplaats van de sporthal bij het Provinciaal instituut voor technisch onderwijs te 

Stabroek. Dit ontwerp wordt aan uw raad voorgelegd ter goedkeuring. 

 

De sporthal werd eind jaren 90 gebouwd. De sporthal werd recent uitgebreid met 

een nieuw gedeelte en bij deze uitbreiding werden ook de bestaande spouwmuur 

opgevuld met isolerend PUR schuim. 

 

De bestaande technische installaties werden nog niet vernieuwd en zijn 

ondertussen aan vervanging toe. In de bestaande stookplaats bevinden zich 

2 gasketels van 170 kW en daarop aangesloten een installatie voor sanitair warm 

water, die de douches voedt via een circulatieleiding. De sporthal wordt 

geventileerd door verschillende pulsie- en extractiegroepen zonder 

warmteterugwinning. Eén pulsiegroep bevindt zich naast de stookplaats en kan 

aangesloten worden op het gebouwbeheerssysteem mits nieuwe regelaars. De 

ketels, collector, leidingen en alle toebehoren in de stookplaats worden vervangen 

door nieuwe toestellen. Het elektrisch bord HVAC wordt vervangen en de 

bestaande luchtgroep wordt aangesloten op het bestaande 

gebouwbeheerssysteem. Voor sanitair warm water wordt een CO² warmtepomp 

voorzien, met 3 buffervaten, aangesloten op de bestaande circulatieleiding. De 

buitenunit wordt in de aangrenzende buitenberging geplaatst. 

 

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

gunnen van de werken de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 

voorafgaande bekendmaking vast te stellen. 

 

Het ontwerp is digitaal beschikbaar. 

 

 
SDG 7. Betaalbare een duurzame energie 

SDG-subdoelstelling 7.2 Tegen 2030 in aanzienlijke mate het aandeel 

hernieuwbare energie in de globale energiemix verhogen 

 

 
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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SDG 12. Verantwoorde consumptie en productie 

SDG-subdoelstelling 12.4 Tegen 2020 komen tot een milieuvriendelijk beheer 

van chemicaliën en van alle afval gedurende hun hele levenscyclus, in 

overeenstemming met afgesproken internationale kaderovereenkomsten, en de 

uitstoot aanzienlijk beperken in lucht, water en bodem om hun negatieve 

invloeden op de menselijke gezondheid en het milieu zoveel mogelijk te beperken 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 1 september 2022. 

 

5. Financiële aspecten 

 

In de meerjarenplanning werd een krediet voorzien voor de werken. 

 

De kostenraming van deze werken bedraagt 206.540,05 EUR + 12.392,40 EUR 

(6 % btw) = 218.932,45 EUR. 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

De provincieraad hecht goedkeuring aan het ontwerp voor de renovatie van de 

stookplaats in sporthal blok O bij het provinciaal instituut voor technisch 

onderwijs te Stabroek, opgemaakt door het departement Logistiek, en stelt als 

wijze van gunnen van deze werken de vereenvoudigde 

onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking vast. 

 

 

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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Nr. 3/17 van de agenda 

 

Vastgoed. Antwerpen. Provinciaal groendomein Rivierenhof. Sterckshof. 

Samenwerkingsovereenkomst met de Participatiemaatschappij 

Vlaanderen. Addendum voor verder traject. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Artikel 43 van het provinciedecreet van 9 december 2005 

 

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 

 

Inleiding 

 

In vergadering van 28 november 2018 hechtte uw raad goedkeuring aan de 

samenwerkingsovereenkomst met Participatiemaatschappij Vlaanderen (verder PMV) 

voor de begeleiding van de vermarkting van het kasteel Sterckshof, gelegen aan het 

Rivierenhof te Deurne. Voor de herbestemming van het Sterckshof wordt in dit 

traject een publieke of private partner gezocht die een nieuwe invulling wilt geven 

aan het Sterckshof en hiervoor de nodige investeringen wilt doen. PMV zou hierbij 

optreden als koper-eigenaar en mogelijk een deel van de renovatie ten laste nemen. 

Bedoeling is om het geheel dan middels een erfpachtformule in gebruik te geven aan 

de derde. 

 

Het “plan van aanpak” zoals toegelicht aan de provincieraad in vergadering van 

28 november 2018 is ongewijzigd en kan als volgt in fases onderverdeeld worden: 

 Fase 1: Hier wordt een voortraject gelopen, waarbij alle info in kaart wordt 

gebracht, een multi-disciplinaire dienstverlener aangesteld wordt in functie van de 

uitwerking van een aantal ruimtelijk-economische scenario’s, en de 

vermarktbaarheid geoptimaliseerd wordt door creatie van een publiek kader. 

 Fase 2: In deze fase wordt een marktbevraging georganiseerd, waarbij een 

erfpachtrecht in de markt wordt gezet voor een looptijd die nog te bepalen is, 

afhankelijk van de resultaten van het voortraject. 

 Fase 3: Als uit die marktbevraging een kandidaat-erfpachter gevonden wordt 

koopt de Vlaamse Erfgoedkluis het kasteel Sterckshof van de provincie Antwerpen 

voor een (marktconform) bedrag dat wordt berekend volgens een vooraf 

vastgestelde “rendementssleutel”, die na het voortraject opgesteld zal worden, 

waarbij o.a. de geboden erfpachtvergoeding in rekening wordt gebracht. De 
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Vlaamse Erfgoedkluis zal het kasteel dan op haar beurt in erfpacht geven aan de 

laureaat van de marktbevraging. 

 

Momenteel is de “eerste fase” van de samenwerking met PMV afgerond. Er werd 

samen met een multidisciplinaire dienstverlener (SUM-BDO) een 

herbestemmingsstudie uitgevoerd waarin een aantal scenario’s verwerkt worden. 

 

Herbestemmingsstudie 

 

De resultaten van de herbestemmingsstudie bevestigen de complexiteit van de 

vermarkting, maar bieden ook een aantal inzichten die voor een kandidaat-

investeerder meer duidelijkheid moeten geven over de mogelijkheden. 

 

In de studie werden een aantal scenario’s onderzocht en afgetoetst op technisch-

architecturale en financiële haalbaarheid. U vindt de “conclusies en aanbevelingen” 

van deze studie digitaal toegevoegd. 

 

Opstart fase 2 en addendum bij de samenwerkingsovereenkomst 

 

Na de studiefase volgt zoals vermeld fase 2, de effectieve vermarkting van het 

Sterckshof. Om deze concreet vorm te geven werd een addendum bij de 

samenwerkingsovereenkomst opgesteld. De goedkeuring van dit addendum is 

voorwerp van huidig provincieraadsbesluit. 

 

Verloop fase 2 

 

“§3. Plan van aanpak Fase 2: 

In Fase 2 wordt voorzien in een traject 1 en een traject 2 zoals hieronder is 

opgenomen. Het traject 2 wordt enkel opgestart indien traject 1 niet het gewenste 

resultaat oplevert. 

Traject 1 

Traject 1 bestaat uit het voeren van rechtstreekse onderhandelingen met 2 partijen 

die eerder concrete interesse hebben laten blijken, hierna “Derde partij” 

genoemd, met het oog op (1) het afsluiten van een rechtstreekse verkoop van het 

Onroerend Goed van de Provincie Antwerpen aan PMV, gekoppeld aan (2) het 

afsluiten van een erfpachtrecht van minstens 50 jaar met Derde partij m.b.t. het 

Onroerend Goed. Deze onderhandelingen met Derde partij vloeien voort uit de 

diverse contacten die werden gelegd en daaraan gekoppelde bezoeken aan het 

Onroerend Goed met Derde Partij tijdens fase 1. 

Traject 1 wordt gestart om de verdere interesse te verkennen met Derde partij 

gevolgd door een conceptuitwerking op vlak van invulling en ruimtegebruik. De 

doelstelling van Partijen is om in het kader van traject 1 samen met Derde partij 

binnen een termijn van [3 maanden] tot een termsheet te komen waarin de prijs 

wordt vervat voor (1) zowel de jaarlijkse aanvangscanon door de Derde partij 

alsook (2) het financieringsbedrag dat PMV opneemt voor de cascowerken met de 

hierop van toepassing zijnde tarificatie.  
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De aankoopprijs van het Onroerende Goed door PMV van de Provincie wordt 

berekend op basis van de met Derde partij overeen te komen aanvangscanon 

gekoppeld aan het bruto aanvangsrendement dat afhangt van programmatie 

voorzien door Derde partij. De bruto aanvangsrendementen volgens programmatie 

zijn vastgelegd in artikel 4bis zoals toegevoegd aan de 

Samenwerkingsovereenkomst met Addendum 1.], verminderd met desgevallende 

verkooprechten indien van toepassing1. 

Na uiterlijk 3 maanden wordt geëvalueerd of een verderzetting van traject 1 met 

het oog op contractsluiting mogelijk of wenselijk is.  

Onderstaand schema toont het procedureverloop van traject 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traject 2 

Traject 2 wordt gestart na beslissing van de Stuurgroep mede op basis van de 

nodige interne besluitvorming van elk van beide Partijen en nadat traject 1 niet het 

gewenste resultaten heeft opgeleverd volgens de voorziene tijdslijn. Traject 2 

bestaat uit het voeren van een onderhandelingsprocedure met bekendmaking 

volgens wetgeving overheidsopdrachten met het oog op (1) het afsluiten van 

rechtstreekse verkoop van het Onroerend Goed van de Provincie Antwerpen aan 

PMV gekoppeld aan (2) het afsluiten van een erfpacht recht van minstens 50 jaar 

tussen PMV en de gegunde kandidaat voor ditzelfde Onroerend Goed.  

Deze onderhandelingsprocedure bestaat uit 2 stappen, m.n. een selectiefase 

waarbij kandidaten worden geselecteerd volgens nog te bepalen selectiecriteria. Na 

selectiefase volgt de gunningsfase volgens nog te bepalen gunningscriteria waarvan 

prijs (canon) minstens 50 % bedraagt en waartoe enkel de geselecteerde 

kandidaten worden uitgenodigd. Deze kandidaten bieden een canon voor minstens 

50 jaar voor het Onroerend Goed samen met het indienen van een schetsontwerp. 

Finaliteit wordt een aankoopovereenkomst onmiddellijk gevolgd door een 
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erfpachtovereenkomst e.e.a. mits het voldaan zijn van de hierna vermelde 

opschortende voorwaarden.  

De aankoopovereenkomst tussen de Provincie Antwerpen en PMV, bevat de prijs die 

berekend is op de jaarlijkse geboden aanvangscanon voor het Onroerend Goed 

gekoppeld aan het bruto aanvangsrendement dat afhangt van programmatie 

voorzien door de gegunde kandidaat in zijn voorstel. De bruto 

aanvangsrendementen volgens programmatie zijn vastgelegd in artikel 4bis van de 

Samenwerkingsovereenkomst zoals toegevoegd met  Addendum 1.  

De erfpachtovereenkomst van minstens 50 jaar tussen PMV en de gegunde 

kandidaat bevat een jaarlijkse te indexeren canon alsook een achtergestelde 

financiering door PMV voor de cascowerken aan een marktconforme interestvoet.  

Er wordt gestreefd om deze procedure te beëindigen binnen de 12 maanden, 

gerekend vanaf de opstart van traject 2. 

 

 

 

Partijen zullen zowel in traject 1 als traject 2 maar overgaan tot contractsluiting 

(aankoopovereenkomst en erfpachtovereenkomst) onder volgende voorwaarden: 

- er wordt tussen Partijen tot definitieve overeenkomsten gekomen die 

aanvaardbaar zijn voor alle Partijen en die in het bijzonder voorzien in een 

herbestemming van het Onroerend Goed waarbij een actieve exploitatie wordt 

beoogd na de uitvoering van de hiertoe nodige bouwwerken op initiatief en 

bouwheerschap van de erfpachtnemer; 

- het afsluiten van een erfpachtovereenkomst voor minimum 50 jaar; 

- het uitvoeren van een due diligence onderzoek op basis van een volledige 

dataroom dat geen resultaten oplevert die ertoe leiden dat een normaal, 

zorgvuldig en voorzichtig persoon niet zou overgaan tot contractsluiting, of niet 

onder dezelfde voorwaarden ; 

- een overdracht van het restauratiepremiedossier door de Provincie aan de 

erfpachtnemer; 

- de transactie wordt goedgekeurd door de provincieraad  

- de transactie wordt goedgekeurd door het investeringscomité en desgevallend 

de raad van bestuur van PMV. 

De aankoop- en erfpachtovereenkomst zullen maar inwerking treden mits het 

voldaan zijn van volgende opschortende voorwaarde, waarna er binnen de 
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hiervoor vooropgestelde termijn zal worden overgegaan tot verlijden van de 

respectievelijke authentieke aktes: 

- het verkrijgen van een omgevingsvergunning door de erfpachtnemer.” 

 

Taakverdeling provincie – PMV 

 

Hieronder vindt u een uittreksel uit het addendum dat de taakverdeling in de 

samenwerking omschrijft: 

 

“Taakomschrijving PMV  

PMV zal in het kader van Fase 2 instaan voor: 

Traject 1 

 het voeren van de onderhandelingen met de Derde partij en hiervan de leiding 

opnemen; 

 de opmaak van het ontwerp van de aankoopovereenkomst en de 

erfpachtovereenkomst en het voeren van de nodige onderhandelingen; 

 het uitvoeren van een due diligence op het Onroerend Goed; 

 het voorbereiden  en het initiëren van het besluitvormingsproces binnen PMV. 

Traject 2 

 het ondersteunen van de Provincie in de selectiefase en gunningsfase beperkt tot 

strategisch advies en de input i.v.m. het investeringsluik en deelname aan de jury die 

instaat voor de beoordeling van de offertes;  

 het opmaken van het ontwerp van de aankoopovereenkomst en de 

erfpachtovereenkomst;  

 de opmaak van de mediacampagne, uitvoering en opvolging met het oog op 

verhoogde interesse vanuit de private markt; 

 het voeren van de onderhandelingen m.b.t. de erfpacht en de aankoop met het oog op 

de realisatie van de transacties;  

 het rapporteren op regelmatige basis en volgens afgesproken tijdstippen aan de 

Provincie Antwerpen; 

 het voorbereiden van het besluitvormingsproces binnen PMV. 

 

Taakomschrijving van de Provincie Antwerpen 

De provincie Antwerpen zal in het kader van fase 2 instaan voor: 

Traject 1 

 het begeleiden van de bezoeken en het aanleveren van de nodige inlichtingen m.b.t. 

het Onroerend Goed en hierin de leiding nemen;  

 het opmaken van het volledige Onroerend Goed dossier en dit ter beschikking stellen 

via een elektronische dataroom inclusief de beschikbare studies met het oog op het 

mogelijk maken van het nodige due diligence onderzoek; 

 het ondersteunen en volledige medewerking verlenen in het kader van de opmaak van 

de erfpacht- en aankoopovereenkomst;  

 het ondersteunen van de onderhandelingen met de Derde partij; 

 het voorbereiden en initiëren van het besluitvormingsproces binnen de Provincie 

Antwerpen. 
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Traject 2: 

 het voeren van de mededingingsprocedure met onderhandeling (cf. WOO) en hiervan 

de leiding opnemen waarbij de Provincie Antwerpen optreedt als aanbestedende 

overheid namens de Provincie Antwerpen en PMV gezamenlijk optredend als 

opdrachtgevers; 

 het opmaken van de selectieleidraad, het selectieverslag, de gunningsleidraad en het 

gunningsverslag;  

 het bijwonen van informatiemomenten en het verduidelijken van de opdracht aan de 

geïnteresseerde kandidaten; 

 het ondersteunen en volledige medewerking verlenen in het kader van de opmaak van 

de erfpacht- en aankoopovereenkomst; 

 het opmaken van het volledige Onroerend Goed dossier en ter beschikking stellen via 

een elektronische dataroom tijdens de procedure inclusief de beschikbare studies met 

het oog op het mogelijk maken van het nodige due diligence onderzoek; 

 het begeleiden van de bezoeken en het aanleveren van de nodige inlichtingen m.b.t. 

het Onroerend Goed en hierin de leiding nemen tijdens de procedure aan de 

geïnteresseerde kandidaten; 

 het analyseren van de ingediende dossiers en de opmaak van een beoordelingsdossier 

zowel in selectie- als gunningsfase; 

 de volledige medewerking verlenen aan de uitvoering van de mediacampagne en 

actieve deelname in de mediacampagne; 

 de nodige onderhandelingen bijwonen en ondersteunen;  

 het voorbereiden en het initiëren van het besluitvormingsproces binnen de Provincie 

Antwerpen.” 

 

Een detail van het stappenplan met taakverdeling voor traject 2 is toegevoegd als bijlage bij 

het addendum. 

 

Kosten PMV 

 

Volgens de door het Vlaams Gewest vastgelegde dagtarieven en een geschatte 

inzet voor PMV van 38 mandagen worden de kosten van PMV geraamd op 60.000 

EUR. Dit geraamd bedrag wordt niet aangerekend door PMV aan de provincie 

Antwerpen indien de vermarkting succesvol afgerond wordt, m.a.w. indien er een 

erfpachter-uitbater gevonden wordt. 

 

Indien er finaal geen erfpachter gevonden wordt is er tevens geen investering of 

aankoop door PMV en worden 67% van de gemaakte PMV-kosten (op effectief 

geleverde prestaties, niet op het geraamd bedrag) aangerekend aan de provincie. 

 

Per kwartaal maakt PMV hiervoor een kostenstaat op.  

 

Opbrengst verkoop 

 

Indien fase 2 succesvol doorlopen wordt en een erfpachter gevonden wordt zal 

PMV het Sterckshof aankopen volgens een “door de gegunde kandidaat-

erfpachtnemer geboden jaarlijkse canon op het Sterckshof gekoppeld aan (gedeeld 

door) een bruto aanvangsrendement (BAR) volgens de programmatie voorzien 
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door de gegunde kandidaat, verminderd met desgevallend verkooprecht indien van 

toepassing”2.  

 

Functie BAR 

Residentieel (woningen, assistentiewoningen, 

appartementen, studentenhuisvesting,…) 

4% 

Onderwijs, andere overheidsgebonden infrastructuur 

(steden en gemeenten) 

4% 

Commercieel, kantoren, dienstensector 

(food of non-food, bedrijvencentrum, coworking, 

opleidingen, vrije beroepers, …) 

5% 

Horeca, sport, kunst, amusement 

(feestzaal, restaurant, teambuildings, escape games, 

sportzalen, kunstgalerij, wellness, ateliers,…) 

7% 

 

Ingeval de programmatie voorzien door de gegunde kandidaat verschillende 

functies bevat zullen de bruto aanvangsrendementen gehanteerd worden prorata 

de ingenomen oppervlakte volgens functie.  

 

Als puur hypothetisch voorbeeld van de berekening van de aankoopprijs kan 

volgend voorbeeld meegegeven worden: 

De gegunde kandidaat heeft een schetsontwerp ingediend met een programmatie 

van 500 m² residentieel, 1.500 m² kantoren en 500 m² horeca en biedt hiervoor 

een jaarlijkse aanvangscanon van 40.000 euro, dewelke pro rata wordt gedeeld 

door de toepasselijke BAR. Onderstaand voorbeeld illustreert de berekening van de 

aankoopprijs.  

 

aankoopbedrag 
Opp. 

M² 
% Canon BAR Aankoopprijs 

Residentieel 500 20% 8.000 4% 200.000 

Kantoren 1.500 60% 24.000 5% 480.000 

Horeca 500 20% 8.000 7% 114.286 

Totaal 2.500 100% 40.000 nvt 794.286 

 

Hoe dan ook zal de “toewijzing” in de marktprocedure opnieuw ter goedkeuring 

voorgelegd worden aan de provincieraad. Op dat moment zal de verkoopprijs dus 

bekend zijn en zal de provincieraad deze dus kunnen evalueren. 

 

U vindt het volledige ontwerp van addendum bij de samenwerkingsovereenkomst 

digitaal toegevoegd. 

 

De bijlagen zijn digitaal beschikbaar. 

                                           
2 Op heden is PMV niet onderhevig aan registratierechten/verkooprechten. Huidige 

bruto aanvangsrendementen houden bijgevolg geen rekening met desgevallende 

registratierechten/verkooprechten. 
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SDG 11. Duurzame steden en gemeenschappen  

SDG-subdoelstelling 11.4 :  De inspanningen verhogen om het culturele en 

natuurlijke erfgoed van de wereld te beschermen en veilig te stellen 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 1 september 2022. 

 

5. Financiële aspecten 

 

Krediet voor eventuele betaling van de PMV-kosten is voorzien in het budget. 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

De provincieraad van Antwerpen hecht goedkeuring aan voorgebracht “addendum 1” 

bij de samenwerkingsovereenkomst met Participatiemaatschappij Vlaanderen 

betreffende de herbestemming en vermarkting van het kasteel Sterckshof, gelegen 

aan het Rivierenhof te Deurne. 

 

 

VOORZITTER.- Geen vragen? 
 
De stemming kan starten. 
 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
33 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
32 leden hebben ja gestemd; 
1 lid heeft zich onthouden. 
 
Goedgekeurd met 32 stemmen ja, bij 1 onthouding. 

 

 

Nr. 3/18 van de agenda 

 

Vastgoed. Antwerpen. Topsporthal. Verhoging nominatieve subsidie aan de 

stad Antwerpen voor onderhouds- en herstellingswerken. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Provinciedecreet, artikel 43 §2, 28° 
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2. Juridische context 

 

- 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 

- Akte van 2 augustus 2006 betreffende erfpachtverlening door de provincie aan de 

stad Antwerpen inzake verschillende percelen grond te Antwerpen, 7de afdeling, 

wijk G en 40ste afdeling, wijk C 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

Bij akte van 2 augustus 2006 gaf de provincie enkele percelen van de 

Sportpaleissite in erfpacht aan de stad Antwerpen voor de bouw van een 

topsporthal. Via een opstalrecht verleend door de stad bouwde vervolgens de 

nv Antwerps Sportpaleis op die percelen de Lotto-Arena. 

In de akte ging de provincie de contractuele verplichting aan om tussen te komen 

in de kosten van de onderhouds- en herstellingswerken van de topsporthal die de 

stad Antwerpen jaarlijks aan de nv Antwerps Sportpaleis moet betalen, en dit voor 

een maximumbedrag van 92.631,00 EUR/jaar, jaarlijks indexeerbaar op basis van 

de gezondheidsindex. 

Budgettair staat deze contractuele verplichting ingeschreven als een nominatieve 

subsidie. Voor 2022 bedraagt de provinciale tussenkomst 130.752,36 EUR. 

In het budget 2022 staat evenwel slechts 118.600,00 EUR ingeschreven. Bijgevolg 

wordt aan uw raad voorgesteld om het in het budget 2022 voorziene 

subsidiebedrag op te trekken met 12.152,36 EUR. 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 25 augustus 2022. 

 

5. Financiële aspecten 

 

De onder 3. gevraagde verhoging heeft geen financiële implicatie. 

De verhoging van het subsidiebedrag met 12.152,36 EUR op budgetsleutel  

A000155 - A Dienst Architectuur en Vastgoed Interne werking - DAV - MJP000266 - 

Subsidie aan de stad Antwerpen voor onderhouds- en herstellingskosten 

topsporthal (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: 
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Enig artikel: 

De nominatieve subsidie aan de stad Antwerpen voor onderhouds- en 

herstellingswerken aan de Topsporthal zal verhoogd worden via een aanpassing van 

de raming binnen het departement Logistiek. 

Om tegemoet te komen aan de jaarlijkse indexering van de kosten, zoals bepaald 

in de akte van 2 augustus 2006, zal het voorziene subsidiebedrag in 2022 verhoogd 

worden met 12.152,36 EUR van 118.600,00 naar 130.752,36 EUR. 

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. 
33 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
33. leden hebben ja gestemd. 
 
Goedgekeurd met 33 stemmen ja. 

 

 

Nr. 3/19 van de agenda 

 

Vastgoed. Balen. Grote Nete (A.7) en Kleine Hoofdgracht (A.7.34). Verkoop 

van 4 percelen grond langs de Schepsmolenstraat aan ANB. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Artikel 43 van het provinciedecreet van 9 december 2005 

 

2. Juridische context 

 

- Gecoördineerd decreet van 15 juni 2018 betreffende het integraal waterbeleid 

- 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 

 

In zitting van 20 december 2007 keurde uw college een actieplan goed dat een 

oplossing moest geven aan een aantal watergerelateerde problemen te Mol en 

Balen. 
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Eén van die acties betrof een uitdoofbeleid voor 6 woningen te Balen tussen de 

Grote Nete en de Kleine Hoofdgracht: 5 aan de Peer Luytendijk en 1 aan de 

Schepsmolenstraat. 

 

De woning aan de Schepsmolenstraat werd einde 2011 aangekocht. Bij de 

aankoop van die woning waren ook een aantal aanpalende en nabijgelegen 

percelen weiland begrepen, en dit op vraag van de verkopers. In totaal werden 

8 percelen aangekocht. 

 

Aangezien het logisch is dat de provincie zich beperkt tot investeringen die 

rechtstreeks betrekking hebben op de waterlopen in eigen beheer en de eraan 

verbonden overstromingsproblematiek, stelt de dienst Integraal Waterbeleid voor 

om – nu de woning is afgebroken en op 4 van de percelen aan de 

Schepsmolenstraat een overstromingsbied werd ingericht, de 4 andere percelen 

die zich, omwille van ligging en reliëf, niet lenen voor het inrichten van een 

overstromingsgebied, te verkopen aan ANB, dat daar al aangrenzende percelen 

heeft. Het betreft de percelen ten kadaster gekend als eerste afdeling, sectie D, 

nummers 642 en 643, en als tweede afdeling, sectie C, nummers 1838 en 1841. 

 

ANB is bereid deze gronden te kopen tegen schattingsprijs. Volgens de schatting 

van 20 juli 2022 van Vastgoedtransacties bedraagt de waarde 48.000,00 EUR. 

 

Het team Vastgoed stelt voor om deze gronden tegen voornoemde schattingsprijs 

te verkopen aan ANB. 

 

De bodemattesten zijn blanco. 

 

De bijlagen zijn digitaal beschikbaar. 

 

XXX 

 

Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) 

 
SDG 6 Schoon water en sanitair 

SDG-subdoelstelling 6.6 Tegen 2020 de op water gebaseerde ecosystemen 

beschermen en herstellen, met inbegrip van bergen, bossen, moerassen, rivieren, 

grondwaterlagen en meren 

 

 
SDG 11 Duurzame steden en gemeenschappen 
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SDG-subdoelstelling 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 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 1 september 2022. 

 

5. Financiële aspecten 

 

Er zijn geen investeringsuitgaven verbonden aan deze verkoop. 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Onder verklaring dat de transactie wordt aangegaan voor openbaar nut, wordt 

machtiging verleend tot de verkoop van 4 percelen grond aan het Agentschap 

Natuur en Bos, ten kadaster gekend als Balen, 1ste afdeling, sectie D, nummers 

642 en 643, en als Balen, 2de afdeling, sectie C, nummers 1838 en 1841, 

respectievelijk 1.495 m², 155 m², 5.735 m² en 4.580 m² groot volgens kadaster, 

tegen een gezamenlijk bedrag van 48.000,00 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. 
33 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
33 leden hebben ja gestemd. 
 
Goedgekeurd met 33 stemmen ja. 

 

 

Nr. 3/20 van de agenda 

 

Vastgoed. Bornem/Hingene. Provinciaal groendomein d'Ursel. Aankoop 

dienstgebouw De Casteleyn van de gemeente Bornem. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 
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Artikel 43 van het provinciedecreet van 9 december 2005 

 

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 Casteleyn is een dienstgebouw in de Wolfgang d’Urselstraat, gelegen tussen de 

pastorij en de hoofdpoort van het provinciaal groendomein d’Ursel. Het dateert uit 

1804 en was oorspronkelijk het koetshuis van het kasteel. Zo’n honderd jaar later 

werd een deel ervan omgevormd tot portierswoning, wasserij en strijkerij. 

 

In 1972 kocht de gemeente het kasteel, het park en alle bijgebouwen. Het 

dienstgebouw aan de ingang wordt omgedoopt tot `De Casteleyn´. In 1994 worden 

het kasteel, het park, het poortgebouw en de schildersatelier provinciale eigendom 

en grondig gerestaureerd.  

 

Sinds enkele jaren zijn het beheer van het park en dat van het kasteel 

samengevoegd. Waar het park tot voor enkele jaren grotendeels verwaarloosd was, 

is het achterstallig onderhoud intussen weggewerkt en wordt er ook een veel hoger 

onderhoudsniveau gerealiseerd. Daartoe werd de voormalige boswachterssite 

omgevormd tot een werkzone voor tijdelijke stockage van groenafval, 

houtsnippers, brandhout en bulkmaterialen, aangevuld met een loods voor de 

tractor, hakselaar, wiellader en zitmaaier. 

 

In het kasteeldomein ontbreken echter: 

- Een geschikte kleedruimte voor de parkmedewerkers en jobstudenten; 

- Een kantoor voor de parkbeheerder; 

- Een ruimte voor het stockeren van klein gereedschap (boor-, vijs-, 

zaagmachines, meetapparatuur, slijpschijven…); 

- Een garage voor het stallen van de bestelwagen; 

- Een ruimte voor het stockeren van groter gereedschap en materiaal 

(kettingzagen, bladblazers, haagscharen, bosmaaiers, kruiwagens, harken, 

spades, borstels…); 

- Een depot voor het stockeren van materiaal voor tentoonstellingen en 

evenementen. 

 

‘De Casteleyn’ bleef gemeentelijke eigendom, maar wordt gedeeltelijk gebruikt door 

Kasteel d’Ursel. Zo werd een deel van De Casteleyn omgevormd tot kleedkamer 

annex magazijn annex werkplaats van het parkteam. 

 

Ondertussen heeft het gemeentebestuur van Bornem ‘De Casteleyn’ te koop 

aangeboden. Aangezien ‘de Casteleyn’ de perfecte oplossing voor bovenstaande 

ruimteproblematiek (kleedruimte, stallen van voertuigen, stockage van materialen) 



PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 

 118 

en tegelijk een unieke kans is om een van de bijgebouwen te herenigen met het 

kasteeldomein en zo de historische eenheid te herstellen, wordt voorgesteld om 

principieel akkoord te gaan met de aankoop tegen de prijs van 175.000,00 EUR. 

Zowel de gemeente Bornem als de provincie Antwerpen hadden een 

schattingsverslag aangevraagd. Dit bedrag stemt overeen met het gemiddelde van 

beide schattingsbedragen. 

 

Het bodemattest is blanco. 

 

De bijlagen zijn digitaal beschikbaar. 

 

XXX 

 

Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) 

 
SDG 11 Duurzame steden en gemeenschappen  

SDG-subdoelstelling 11.4 De inspanningen verhogen om het culturele en 

natuurlijke erfgoed van de wereld te beschermen en veilig te stellen 

SDG-subdoelstelling 11.7 Tegen 2030 universele toegang voorzien tot veilige, 

inclusieve en toegankelijke, groene en openbare ruimtes, in het bijzonder voor 

vrouwen en kinderen, ouderen en personen met een handicap 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 1 september 2022. 

 

5. Financiële aspecten 

 

Krediet is voorzien in het budget van 2022. 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Onder verklaring dat de transactie wordt aangegaan voor openbaar nut, met name 

voor de uitbreiding van het provinciaal groendomein d’Ursel, wordt machtiging 

verleend tot de aankoop jegens de gemeente Bornem van het gebouw ‘De 

Casteleyn’, ten kadaster gekend als Bornem, 3de afdeling, sectie A, nummer 560c, 

140 m² groot volgens kadaster, tegen de prijs van 175.000,00 EUR. 

 

 

VOORZITTER.- Geen vragen? 
 
De stemming kan starten. 
 



VERGADERING VAN 22 SEPTEMBER 2022 

 119 

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. 3/21 van de agenda 

 

Vastgoed. Sociale infrastructuur. Geel St-Dimpnaplein 9. Overdracht 

erfpacht ingevolge fusie. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Artikel 43 § 2  provinciedecreet van 9 december 2005 

 

2. Juridische context 

 

Erfpachtcontract van 5 december 2006 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

In het kader van het toenmalig huisvestingsbeleid kocht de provincie op 

5 december 2006 het pand Sint-Dimpnaplein 9 te Geel, om het vervolgens diezelfde 

dag in erfpacht te geven voor 50 jaar aan de cvba Ten Diensten die er een 

strijkatelier wilde inrichten. 

Artikel 5 van het erfpachtcontract voorziet dat de erfpachter de erfpacht niet mag 

overdragen zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de 

erfpachtgever. 

 

Met aangetekende brief van 24 mei 2022 laat de cvba Ten Diensten weten dat ze 

wensen te fuseren met de cvba ’T Gerief. 

Beide zijn actief als dienstenchequebedrijf, met eenzelfde sociale doelstelling en 

met verschillende OCMW’s als aandeelhouders. Aandeelhouders van Ten Diensten 

zijn de OCMW’s van Laakdal, Geel, Meerhout en de vzw Plaatselijk 

Werkgelegenheidsagentschap van Meerhout. Aandeelhouders van ’T Gerief zijn de 

OCMW’s van Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen, Lille, Kasterlee en 

Vorselaar. Met de fusie wordt een schaalvergroting en structurele vereenvoudiging 

beoogd. De fusie zal toelaten om de activiteiten verder te zetten op een efficiëntere 

manier, met nog slechts één boekhouding en administratie. 

Bijgevolg vraagt cvba Tten Diensten het akkoord van de provincie met de 

overdracht van de erfpacht naar cvba ’T Gerief. Deze laatste zal na een 

statutenwijziging de naam “Contenti” krijgen. 

 

De bijlagen zijn digitaal beschikbaar. 
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XXX 

 

Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) 

 
SDG 8 Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, 

volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen 

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 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 28 juli 2022. 

 

5. Financiële aspecten 

 

Geen financiële weerslag. 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Goedkeuring wordt gehecht aan de overdracht van erfpacht aangaande het pand 

Sint-Dimpnaplein 9 te 2440 Geel, ten kadaster gekend 1ste afdeling sectie H 

nummer 735 E, van de cvba Ten Diensten naar de cvba ’T Gerief (in de toekomst 

Contenti genaamd). 

 

Artikel 2: 

De goedkeuring tot overdracht wordt gegeven onder voorwaarde dat alle kosten 

verbonden aan de overdracht ten laste van de erfpachter vallen. 

 

 

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. 
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Nr. 3/22 van de agenda 

 

Vastgoed. Mortsel. Sociale woningen Kerkstraat 3-5. Verkoop. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Artikel 43 van het provinciedecreet van 9 december 2005 

 

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 huurovereenkomst voor de woningen in de Kerkstraat 3 en 5 te Mortsel eindigt 

op 3 oktober 2023. Naar analogie met de erfpachten voor sociale woningen wordt 

aan de huurder de kans gegeven om de woningen onderhands aan te kopen tegen 

schattingsprijs. 

 

Het betreft een opbrengsteigendom met grond bestaande uit 8 woonentiteiten - 

gesloten bebouwing – met een totale oppervlakte van 286 m². Het gebouw is 

instapklaar, maar dient opgefrist te worden. 

 

De waarde wordt door landmeter-expert Pieter Bouvin in zijn schattingsverslag van 

6 april 2021 geschat op 715.000,00 EUR. 

 

Op 13 april 2021 besliste de Raad van Bestuur van de cvba De Ideale Woning de 

woningen tegen deze prijs aan te willen kopen, en de verkoop wordt thans aan de 

provincieraad ter goedkeuring voorgelegd. 

 

De bijlagen zijn digitaal beschikbaar. 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

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

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Onder verklaring dat de transactie wordt aangegaan voor openbaar nut, wordt 

machtiging verleend tot de onderhandse verkoop van de woningen Kerkstraat 3-5 

te Mortsel, ten kadaster gekend als Mortsel, derde afdeling, sectie C, nummers 
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340f2 en 340 c2, samen 286 m² groot volgens kadaster, aan de cvba De Ideale 

Woning tegen een bedrag van 715.000,00 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. 
32 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
32 leden hebben ja gestemd. 
 
Goedgekeurd met 32 stemmen ja. 
 

 

Nr. 3/23 van de agenda 

 

Vastgoed. Rumst. Molenbeek (A.6.05). Verlegging en openlegging ter van 

hoogte van de Kerremansstraat. Overdracht inneming 15. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Artikel 43 van het provinciedecreet van 9 december 2005 

 

2. Juridische context 

 

- 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 

- Gecoördineerd decreet van 15 juni 2018 betreffende het integraal waterbeleid 

- 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 27 januari 2022 keurde de provincieraad het onteigeningsplan ‘Kerremansstraat 

- deel waterloop Molenbeek, A.6.05, 2de categorie’ van 30 november 2021 met 

plannummer 1.1 en opgemaakt door landmeter-expert Kris Mertens voor de 

verlegging en openlegging van de Molenbeek ter hoogte van de Kerremansstraat te 

Rumst goed. 
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Inneming 15 betreft een perceel dat eigendom is van de gemeente Rumst. De 

gemeente Is akkoord om deze inneming met een oppervlakte van 432 m² gratis 

over te dragen aan de provincie Antwerpen. Krachtens de wet van 28 december 

1967 op de onbevaarbare waterlopen wordt langs beide zijden van de Molenbeek 

een erfdienstbaarheidszone met een breedte van 5 meter gevestigd. De totale 

oppervlakte van de erfdienstbaarheidszone bedraagt 565 m². 

 

Het akkoord van de gemeente werd via informele mail van 7 december 2021 

meegedeeld. Na goedkeuring van de overname van dit stuk grond door de 

provincieraad zal het dossier naar de afdeling Vastgoedtransacties gestuurd worden 

voor de opmaak van de ontwerpakte. Die ontwerpakte zal dan door de 

gemeenteraad van Rumst officieel goedgekeurd worden. 

 

De provincieraad gelieve dan ook principieel in te stemmen met de overname van 

inneming 15 van eerder genoemd onteigeningsplan. 

 

Het bodemattest is blanco. 

 

De bijlagen zijn digitaal beschikbaar. 

 

XXX 

 

Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) 

 
SDG 6 Schoon water en sanitair 

SDG-subdoelstelling 6.6 Tegen 2020 de op water gebaseerde ecosystemen 

beschermen en herstellen, met inbegrip van bergen, bossen, moerassen, 

rivieren, grondwaterlagen en meren 

 

 
SDG 11 Duurzame steden en gemeenschappen 

SDG-subdoelstelling 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 

 

4. Procedurele vormvereisten 
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De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 1 september 2022. 

 

5. Financiële aspecten 

 

De overdracht gebeurt kosteloos. 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

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

verlegging en openlegging van de Molenbeek te Rumst ter hoogte van de 

Kerremansstraat, wordt machtiging gegeven tot de overname om niet van 

inneming 15 van het onteigeningsplan 1/1 van 30 november 2021 van landmeter-

expert Kris Mertens, ten kadaster gekend als Rumst, derde afdeling, sectie D, 

nummer 281h/deel, 432 m² groot en eigendom van de gemeente Rumst. 

 

 

Mevrouw ….- Voorzitter, er is een verkeerde vermelding op het bord, geeft men mij aan. 
 
VOORZITTER.- Met wat?  
 
Mevrouw ….- Nee. Ze blijven altijd in dezelfde stemming. 
 
VOORZITTER.- Ja, blijft altijd bij 3/13 hangen. Oké, de stemming zou wel juist verlopen. Dank 

je wel voor de opmerking. 

 

 

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

 

 

Nr. 3/24 van de agenda 

 

Vastgoed. Fietspad Herentals-Westerlo-Olen. Overdracht gedeelte fietspad 

aan de gemeenten Westerlo en Olen. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Artikel 43 van het provinciedecreet van 9 december 2005 
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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 

 

Op 23 september 1999 besliste de provincieraad een verlaten militaire 

spoorwegbedding aan te kopen om er in overleg met de betrokken 

gemeentebesturen (Herentals, Westerlo en Olen) een bovenlokaal, functioneel en 

recreatief fietspad aan te leggen. De aanleg van het fietspad, met een totale 

lengte van 3,85 km, werd evenwel niet volledig voltooid. 

 

Helemaal op het einde doorsneed de spoorlijn immers enkele privé- en openbare 

eigendommen, wat er op neer zou komen dat het aan te leggen fietspad door de 

tuin van enkele gezinnen zou lopen. Omdat dit geen ideale situatie was, besliste 

de deputatie op 16 december 1999 om het fietspad het spoorwegtracé te laten 

volgen tot aan de kruising met de wegenis Truchelven, om vervolgens de fietsers 

over een lengte van circa 150 meter tot aan de Boerenkrijglaan/Mechelsestraat 

gebruik te laten maken van voornoemde wegenis Truchelven, die op die plaats de 

grens vormt tussen Westerlo en Olen. 

 

Truchelven was evenwel een onverharde grindweg. Aanvankelijk zou dat laatste 

stukje fietspad onverhard blijven; later waren er wel degelijk plannen om die 

laatste 150 meter nog te verharden. De provincie wou dan wel eerst eigenaar 

worden van de wegenis, en wou daartoe de spoorbedding ruilen met de 

aangelanden voor de wegenis Truchelven en delen van de aangrenzende percelen. 

De grondruilingen zijn evenwel nooit gerealiseerd, alhoewel de onverharde 

wegenis Truchelven sinds 2001 wel de facto gebruikt werd als eindstuk van het 

fietspad. 

 

Sinds de beslissing van de Vlaamse overheid om de provinciewegen over te dragen 

aan het Vlaams gewest en de gemeenten, is de provincie Antwerpen niet meer 

uitgerust om het onderhoud van dit fietspad te doen. Het team Vastgoed was dan 

ook van mening dat het fietspad Herentals-Westerlo-Olen - naar analogie met de 

fietsostrades - best overgedragen werd aan de betrokken gemeenten. De drie 

gemeenten gingen hiermee akkoord. 

 

De gemeenten Olen en Westerlo wensten evenwel dat de wegenis Truchelven 

alsnog verhard zou worden vóór de overdracht. De stad Herentals sprak zich niet 

uit over een eventuele verharding; het stuk lag niet op haar grondgebied. Het 

gedeelte ‘Herentals’ werd dan ook reeds met provincieraadsbesluit van 26 oktober 

2017 en akte van 25 juni 2020 overgedragen aan de stad Herentals. 

 

Op 22 juni 2017 besliste de deputatie dat het gedeelte Truchelven van het fietspad 

alsnog verhard zou worden en dat daartoe de nodige grondruilingen gerealiseerd 
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zouden worden. De verharding van het gedeelte ‘Truchelven’ werd deze zomer 

uiteindelijk afgewerkt; op 7 juli 2022 werd een pv van ingebruikname opgemaakt. 

 

Bijgevolg stelt het team Vastgoed voor om ook de gedeelten ‘Westerlo’ en ‘Olen’ 

om niet over te dragen aan de respectievelijke gemeentebesturen. Het gaat om 

volgende percelen: 

 

Aan de gemeente Westerlo: 

- Westerlo, 2de afdeling, sectie A, nummer 18b, 2.272 m² groot 

- Westerlo, 2de afdeling, sectie A, nummer 9w, 2.231 m² groot 

- Westerlo, 2de afdeling, sectie B, nummer 11p, 2.707 m² groot 

- Westerlo, 2de afdeling, sectie B, nummer 448e, 2.829 m² groot 

- Westerlo, 2de afdeling, sectie B, nummer 553p, 126 m² groot 

- Westerlo, 2de afdeling, sectie B, nummer 553a, 64 m² groot 

- Westerlo, 2de afdeling, sectie B, nummer 553b, 228 m² groot 

- Westerlo, 2de afdeling, sectie B, nummer 553c, 106 m² groot 

- Westerlo, 2de afdeling, sectie B, nummer 553d, 51 m² groot 

- Westerlo, 2de afdeling, sectie B, nummer 553e, 190 m² groot 

 

Aan de gemeente Olen: 

- Olen, enige afdeling, sectie G, nummer 398b, 3.164 m² groot 

 

De notariële kosten zullen gedragen worden door de verkrijger. 

 

De bodemattesten zijn blanco, met uitzondering van het bodemattest voor perceel 

Westerlo, 2de afdeling, sectie B, nummer 11p. Dat maakt melding van een 

historische verontreiniging, maar vermeldt tevens dat geen verdere maatregelen 

noodzakelijk zijn, zodat het betreffende perceel overgedragen mag worden. 

 

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 1 september 2022. 
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5. Financiële aspecten 

 

Er zijn geen uitgaven verbonden aan deze verkoop. 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Machtiging wordt verleend voor de overdracht om niet van het gedeelte van het 

fietspad Herentals-Westerlo-Olen op het grondgebied van de gemeenten 

Westerlo en Olen aan de respectievelijke gemeentebesturen. Het betreft 

volgende percelen: 

 

Aan de gemeente Westerlo: 

- Westerlo, 2de afdeling, sectie A, nummer 18b, 2.272 m² groot 

- Westerlo, 2de afdeling, sectie A, nummer 9w, 2.231 m² groot 

- Westerlo, 2de afdeling, sectie B, nummer 11p, 2.707 m² groot 

- Westerlo, 2de afdeling, sectie B, nummer 448e, 2.829 m² groot 

- Westerlo, 2de afdeling, sectie B, nummer 553p, 126 m² groot 

- Westerlo, 2de afdeling, sectie B, nummer 553a, 64 m² groot 

- Westerlo, 2de afdeling, sectie B, nummer 553b, 228 m² groot 

- Westerlo, 2de afdeling, sectie B, nummer 553c, 106 m² groot 

- Westerlo, 2de afdeling, sectie B, nummer 553d, 51 m² groot 

- Westerlo, 2de afdeling, sectie B, nummer 553e, 190 m² groot 

 

Aan de gemeente Olen: 

- Olen, enige afdeling, sectie G, nummer 398b, 3.164 m² groot 

 

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. 
32 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
32 leden hebben ja gestemd. 
 
Goedgekeurd met 32 stemmen ja. 

 

Er wordt een ja-stem bij genoteerd bij 3/24. 
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Nr. 3/25 van de agenda 

 

APB Campus Vesta. Opvolgingsrapportering eerste semester 2022. 

Kennisname. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 
Het rapport met de stand van zaken over de uitvoering van de geplande 

beleidsdoelstellingen in het eerste semester van 2022 moet voorgelegd worden aan 

de provincieraad. 

 

2. Juridische context 

 

Volgens artikel 263 van het decreet Lokaal Bestuur van de Vlaamse Regering van 

22 december 2017 moet voor het einde van het derde kwartaal een 

opvolgingsrapportering over het eerste semester van het boekjaar aan de 

provincieraad worden voorgelegd; 

 

Daarnaast zijn de volgende artikelen en besluiten relevant: 

 

- artikel 29 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende BBC2021, 

aangaande de elementen die de opvolgingsrapportering minstens dient te 

bevatten; 

 

- artikel 155 van het Provinciedecreet van 9 december 2005 inzake opvolgings-

rapportering; 

 

- artikelen 225 tot 237 van het provinciedecreet; 

 

- het oprichtingsbesluit van het autonoom provinciebedrijf APB Campus Vesta; 

 

- de beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf APB Campus 

Vesta. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 
 

Sinds 2014 gebeurt de opmaak, de aanpassing en de opvolging van het 

meerjarenplan volgens de richtlijnen van de Vlaamse overheid, over de beleids- en 

beheerscyclus (BBC). Vanaf 2020 moet de wetgeving van het decreet Lokaal 

Bestuur gevolgd worden, waarin de richtlijnen rond BBC verfijnd werden in “BBC 

2020”. 

 

Vanaf 2020 moet een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het 

boekjaar aan de raad worden voorgelegd. Het gaat om een stand van zaken van de 
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uitvoering van het meerjarenplan, voor zowel het hoofdbestuur als de 

verzelfstandigde entiteiten. 

Die opvolgingsrapportering is niet zozeer gericht op de bewaking van de kredieten, 

maar wel op de uitvoering van de beleidsdoelstellingen. 

 

Het resultaat is het rapport ‘Opvolgingsrapportering – 1ste semester 2022’ in de 

bijlage. De prioritaire beleidsdoelstellingen en actieplannen worden weergegeven, 

samen met de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven. Alle 

doelstellingen in ons bestuur zijn prioritair en worden allemaal weergegeven. Enkel 

de cijfers van ‘niet in doelstellingen te vatten beleid’ worden niet weergegeven. 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 1 september 2022. 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

De provincieraad neemt kennis van de opvolgingsrapportering over het eerste 

semester van het boekjaar 2022 van het APB Campus Vesta. 

 

 

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

 

 

Nr. 3/26 van de agenda 

 

EVAP Kempens Landschap SON. Opvolgingsrapportering eerste semester 

2022. Kennisname. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Gelet op het artikel 263 van het decreet Lokaal Bestuur van de Vlaamse Regering 

van 22 december 2017, dat stipuleert dat voor het einde van het derde kwartaal 

een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het boekjaar aan de 

provincieraad wordt voorgelegd. 

 

2. Juridische context 

 

Gelet op artikel 29 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende BBC2020, 

aangaande de elementen die de opvolgingsrapportering minstens dient te bevatten; 
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Gelet op het artikel 155 van het Provinciedecreet van 9 december 2005 inzake 

opvolgings-rapportering; 

 

Gelet op de artikelen 225 tot 237 van het Provinciedecreet; 

 

Gelet op het oprichtingsbesluit van het EVAP Kempens Landschap SON; 

 

Gelet op de beheersovereenkomst met het EVAP Kempens Landschap SON; 

 

Overwegende dat het rapport met de stand van zaken over de uitvoering van de 

geplande beleidsdoelstellingen in het eerste semester van 2022 moet voorgelegd 

worden aan de provincieraad. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

Sinds 2014 gebeurt de opmaak, de aanpassing en de opvolging van het 

meerjarenplan volgens de richtlijnen van de Vlaamse overheid, over de beleids- en 

beheerscyclus (BBC). Vanaf 2020 dient de wetgeving van het decreet Lokaal 

Bestuur gevolgd te worden, waarin de richtlijnen rond BBC verfijnd werden in BBC 

2020. 

 

Vanaf 2020 moet een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het 

boekjaar aan de raad worden voorgelegd. Het gaat om een stand van zaken van de 

uitvoering van het meerjarenplan, voor zowel het hoofdbestuur als de 

verzelfstandigde entiteiten. 

Die opvolgingsrapportering is niet zozeer gericht op de bewaking van de kredieten, 

maar wel op de uitvoering van de beleidsdoelstellingen. 

 

Het resultaat is het rapport ‘Opvolgingsrapport EVAP SKL’ in de bijlage. De 

prioritaire beleidsdoelstellingen en actieplannen worden weergegeven met een 

score, samen met de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven. Alle 

doelstellingen in ons bestuur zijn prioritair en worden allemaal weergegeven. Enkel 

de cijfers van ‘niet in doelstellingen te vatten beleid’ worden niet weergegeven. 

 

Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). 

 

 
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 1 september 2022. 
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BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Kennis wordt genomen van de opvolgingsrapportering over het eerste semester van 

het boekjaar 2022, van het EVAP Kempens Landschap SON. 

 

 

VOORZITTER.- Dit is een kennisname. 
Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 
Kennis wordt genomen. 
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4. Vrije tijd, personeel en ICT 

 

Nr. 4/1 van de agenda 

 

Provinciale Groendomeinen regio Antwerpen. Aanpassing parkreglement 

Rivierenhof. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Art. 42, §3 van het provinciedecreet bepaalt dat de provincieraad de provinciale 

reglementen vaststelt. 

Artikel 85 van de Provinciewet van 30 april 1836 is eveneens van toepassing 

(overtredingen provinciale politiereglementen) op deze aangelegenheid. 

 

2. Feitelijke context en verantwoording 

 

Het algemeen reglement voor de provinciale groendomeinen dateert van 

21 december 1979. Een vernieuwing van het reglement, zodat dit kan inspelen op 

de huidige situatie en actuele problematieken, drong zich op. 

 

Daarom werkten de Juridische dienst, het departement Vrije Tijd en de 

groendomeinen een nieuw reglement uit. Op 22 februari 2018 werd het reglement 

voor het Vrijbroekpark goedgekeurd door de provincieraad. Op basis van eenzelfde 

stramien wordt ondertussen per domein een specifiek reglement uitgewerkt met 

(waar mogelijk) verwijzingen naar de gemeente waar het domein gelegen is. Zo 

wordt de mogelijkheid gecreëerd om ook in de provinciale domeinen GAS 

reglementen toe te passen. 

 

Het groendomein Rivierenhof heeft nood aan een vernieuwd juridisch kader om op 

te treden bij inbreuken. Met de bijkomende mogelijkheid van GAS-vaststellingen is 

er minder afhankelijkheid van de procedures via de reguliere wetgeving en wordt 

het rechtssysteem ook minder belast met lange procedures voor ‘kleinere’ 

inbreuken. De combinatie van het Veldwetboek (toegepast door de beëdigde 

Bijzondere Veldwachters) en een GAS-wetgeving, zorgt voor extra armslag en een 

adequate aanpak van de meeste vormen van overlast in het Provinciale 

groendomein Rivierenhof. 

 

Het voorliggend reglement vervangt alle voorgaande en is bindend voor elke 

bezoeker, dit is ieder die het Provinciaal Groendomein Rivierenhof betreedt. 

 

In dit reglement wordt de mogelijkheid voorzien de GAS reglementering toe te 

passen. Het groendomein Rivierenhof ligt op grondgebied van de stad Antwerpen. 
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De bepalingen van de Algemene bestuurlijke politieverordening van de stad 

Antwerpen is volledig van toepassing. 

 

Inbreuken op de bepalingen van het reglement kunnen o.a. door de bijzondere 

veldwachters, bevoegd voor het grondgebied van de Provinciale Groendomeinen 

regio Antwerpen, worden vastgesteld. 

 

Volgende elementen worden in het reglement opgenomen: 

 

 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN. 

 

Artikel 1. Toepassingsgebied 

Artikel 2. Bestemming van dit park 

Artikel 3. Openingsuren 

Artikel 4. Toegankelijkheid 

Artikel 5. Aansprakelijkheid van de bezoekers 

Artikel 6. Openbare orde 

Artikel 7 Weggebruikers en verkeer 

Artikel 8. Planten en dieren 

Artikel 9. Sport en spel 

Artikel 10. Afval 

Artikel 11. Klachten aan de directie 

 

 HOOFDSTUK 2. SANCTIES EN OPHEFFINGSBEPALINGEN 

 

Artikel 12. Vaststellingsbevoegdheid 

Artikel 13. Publicatie 

Artikel 14. Inwerkingtreding 

 

Het integraal reglement is digitaal bijgevoegd. 

 

Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s): 

 

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

en duurzaam 

SDGsubdoelstelling 11.7 Tegen 2030 universele toegang voorzien tot veilige, 

inclusieve en toegankelijke, groene en openbare ruimtes, in het bijzonder voor 

vrouwen en kinderen, ouderen en personen met een handicap 

 

3. Procedurele vormvereisten 

 

Deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 1 september 2022. 
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BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

De provincieraad keurt het Provinciaal reglement Provinciaal groendomein 

Rivierenhof goed. 

 

 

VOORZITTER.- Geen vragen? 
 
De stemming kan starten. 
 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
33 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
32 leden hebben ja gestemd; 
1 lid heeft zich onthouden. 
 
Goedgekeurd met 32 stemmen ja, bij 1 onthouding. 

 

 

Nr. 4/2 van de agenda 

 

APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer. Opvolgingsrapportering 

eerste semester 2022. Kennisname. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Gelet op het artikel 263 van het decreet Lokaal Bestuur van de Vlaamse Regering 

van 22 december 2017, dat stipuleert dat voor het einde van het derde kwartaal 

een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het boekjaar aan de 

provincieraad wordt voorgelegd. 

 

2. Juridische context 

 

Gelet op artikel 29 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende BBC2020, 

aangaande de elementen die de opvolgingsrapportering minstens dient te bevatten; 

 

Gelet op het artikel 155 van het Provinciedecreet van 9 december 2005 inzake 

opvolgings-rapportering; 

 

Gelet op de artikelen 225 tot 237 van het Provinciedecreet; 

 

Gelet op het oprichtingsbesluit van het autonoom provinciebedrijf Provinciaal 

Recreatiedomein Zilvermeer; 
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Gelet op de beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf Provinciaal 

Recreatiedomein Zilvermeer; 

 

Overwegende dat het rapport met de stand van zaken over de uitvoering van de 

geplande beleidsdoelstellingen in het eerste semester van 2022 moet voorgelegd 

worden aan de provincieraad. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

Sinds 2014 gebeurt de opmaak, de aanpassing en de opvolging van het 

meerjarenplan volgens de richtlijnen van de Vlaamse overheid, over de beleids- en 

beheerscyclus (BBC). Vanaf 2020 dient de wetgeving van het decreet Lokaal 

Bestuur gevolgd te worden, waarin de richtlijnen rond BBC verfijnd werden in BBC 

2020. 

 

Vanaf 2020 moet een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het 

boekjaar aan de raad worden voorgelegd. Het gaat om een stand van zaken van de 

uitvoering van het meerjarenplan, voor zowel het hoofdbestuur als de 

verzelfstandigde entiteiten. 

Die opvolgingsrapportering is niet zozeer gericht op de bewaking van de kredieten, 

maar wel op de uitvoering van de beleidsdoelstellingen. 

 

Het resultaat is het rapport ‘Opvolgingsrapport APB PRZ’ in de bijlage. De prioritaire 

beleidsdoelstellingen en actieplannen worden weergegeven met een score, samen 

met de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven. Alle doelstellingen 

in ons bestuur zijn prioritair en worden allemaal weergegeven. Enkel de cijfers van 

‘niet in doelstellingen te vatten beleid’ worden niet weergegeven. 

 

Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). 

 

 
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 1 september 2022. 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Kennis wordt genomen van de opvolgingsrapportering over het eerste semester van 

het boekjaar 2022, van het autonoom provinciebedrijf Provinciaal Recreatiedomein 

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

 

 

Nr. 4/3 van de agenda 

 

APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre. Opvolgingsrapportering 

eerste semester 2022. Kennisname. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Gelet op het artikel 263 van het decreet Lokaal Bestuur van de Vlaamse Regering 

van 22 december 2017, dat stipuleert dat voor het einde van het derde kwartaal 

een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het boekjaar aan de 

provincieraad wordt voorgelegd. 

 

2. Juridische context 

 

Gelet op artikel 29 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende BBC2020, 

aangaande de elementen die de opvolgingsrapportering minstens dient te bevatten; 

 

Gelet op het artikel 155 van het Provinciedecreet van 9 december 2005 inzake 

opvolgings-rapportering; 

 

Gelet op de artikelen 225 tot 237 van het Provinciedecreet; 

 

Gelet op het oprichtingsbesluit van het autonoom provinciebedrijf Provinciaal 

Recreatiedomein De Schorre; 

 

Gelet op de beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf Provinciaal 

Recreatiedomein De Schorre; 

 

Overwegende dat het rapport met de stand van zaken over de uitvoering van de 

geplande beleidsdoelstellingen in het eerste semester van 2022 moet voorgelegd 

worden aan de provincieraad. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

Sinds 2014 gebeurt de opmaak, de aanpassing en de opvolging van het 

meerjarenplan volgens de richtlijnen van de Vlaamse overheid, over de beleids- en 

beheerscyclus (BBC). Vanaf 2020 dient de wetgeving van het decreet Lokaal 
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Bestuur gevolgd te worden, waarin de richtlijnen rond BBC verfijnd werden in BBC 

2020. 

 

Vanaf 2020 moet een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het 

boekjaar aan de raad worden voorgelegd. Het gaat om een stand van zaken van de 

uitvoering van het meerjarenplan, voor zowel het hoofdbestuur als de 

verzelfstandigde entiteiten. 

Die opvolgingsrapportering is niet zozeer gericht op de bewaking van de kredieten, 

maar wel op de uitvoering van de beleidsdoelstellingen. 

 

Het resultaat is het rapport ‘Opvolgingsrapport APB PRDS’ in de bijlage. De 

prioritaire beleidsdoelstellingen en actieplannen worden weergegeven met een 

score, samen met de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven. Alle 

doelstellingen in ons bestuur zijn prioritair en worden allemaal weergegeven. Enkel 

de cijfers van ‘niet in doelstellingen te vatten beleid’ worden niet weergegeven. 

 

Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). 

 

 
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 1 september 2022. 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Kennis wordt genomen van de opvolgingsrapportering over het eerste semester van 

het boekjaar 2022, van het autonoom provinciebedrijf Provinciaal Recreatiedomein 

De Schorre. 

 

 

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

 

APB Toerisme Provincie Antwerpen. Opvolgingsrapportering eerste 

semester 2022. Kennisname. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Gelet op het artikel 263 van het decreet Lokaal Bestuur van de Vlaamse Regering 

van 22 december 2017, dat stipuleert dat voor het einde van het derde kwartaal 

een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het boekjaar aan de 

provincieraad wordt voorgelegd. 

 

2. Juridische context 

 

Gelet op artikel 29 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende BBC2020, 

aangaande de elementen die de opvolgingsrapportering minstens dient te bevatten; 

 

Gelet op het artikel 155 van het Provinciedecreet van 9 december 2005 inzake 

opvolgings-rapportering; 

 

Gelet op de artikelen 225 tot 237 van het Provinciedecreet; 

 

Gelet op het oprichtingsbesluit van het autonoom provinciebedrijf Toerisme 

Provincie Antwerpen; 

 

Gelet op de beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf Toerisme 

Provincie Antwerpen; 

 

Overwegende dat het rapport met de stand van zaken over de uitvoering van de 

geplande beleidsdoelstellingen in het eerste semester van 2022 moet voorgelegd 

worden aan de provincieraad. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

Sinds 2014 gebeurt de opmaak, de aanpassing en de opvolging van het 

meerjarenplan volgens de richtlijnen van de Vlaamse overheid, over de beleids- en 

beheerscyclus (BBC). Vanaf 2020 dient de wetgeving van het decreet Lokaal 

Bestuur gevolgd te worden, waarin de richtlijnen rond BBC verfijnd werden in BBC 

2020. 

 

Vanaf 2020 moet een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het 

boekjaar aan de raad worden voorgelegd. Het gaat om een stand van zaken van de 

uitvoering van het meerjarenplan, voor zowel het hoofdbestuur als de 

verzelfstandigde entiteiten. 
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Die opvolgingsrapportering is niet zozeer gericht op de bewaking van de kredieten, 

maar wel op de uitvoering van de beleidsdoelstellingen. 

 

Het resultaat is het rapport ‘Opvolgingsrapport APB TPA’ in de bijlage. De prioritaire 

beleidsdoelstellingen en actieplannen worden weergegeven met een score, samen 

met de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven. Alle doelstellingen 

in ons bestuur zijn prioritair en worden allemaal weergegeven. Enkel de cijfers van 

‘niet in doelstellingen te vatten beleid’ worden niet weergegeven. 

 

Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) 

 

 
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 1 september 2022. 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Kennis wordt genomen van de opvolgingsrapportering over het eerste semester van 

het boekjaar 2022, van het autonoom provinciebedrijf Toerisme Provincie 

Antwerpen. 

 

 

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

 

 

Nr. 4/5 van de agenda 

 

EVAP Arboretum Kalmthout. Opvolgingsrapportering eerste semester 

2022. Kennisname. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Gelet op het artikel 263 van het decreet Lokaal Bestuur van de Vlaamse Regering 

van 22 december 2017, dat stipuleert dat voor het einde van het derde kwartaal 
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een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het boekjaar aan de 

provincieraad wordt voorgelegd. 

 

2. Juridische context 

 

Gelet op artikel 29 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende BBC2020, 

aangaande de elementen die de opvolgingsrapportering minstens dient te bevatten; 

 

Gelet op het artikel 155 van het Provinciedecreet van 9 december 2005 inzake 

opvolgings-rapportering; 

 

Gelet op de artikelen 225 tot 237 van het Provinciedecreet; 

 

Gelet op het oprichtingsbesluit van het EVAP Arboretum Kalmthout; 

 

Gelet op de beheersovereenkomst met het EVAP Arboretum Kalmthout; 

 

Overwegende dat het rapport met de stand van zaken over de uitvoering van de 

geplande beleidsdoelstellingen in het eerste semester van 2022 moet voorgelegd 

worden aan de provincieraad. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

Sinds 2014 gebeurt de opmaak, de aanpassing en de opvolging van het 

meerjarenplan volgens de richtlijnen van de Vlaamse overheid, over de beleids- en 

beheerscyclus (BBC). Vanaf 2020 dient de wetgeving van het decreet Lokaal 

Bestuur gevolgd te worden, waarin de richtlijnen rond BBC verfijnd werden in BBC 

2020. 

 

Vanaf 2020 moet een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het 

boekjaar aan de raad worden voorgelegd. Het gaat om een stand van zaken van de 

uitvoering van het meerjarenplan, voor zowel het hoofdbestuur als de 

verzelfstandigde entiteiten. 

Die opvolgingsrapportering is niet zozeer gericht op de bewaking van de kredieten, 

maar wel op de uitvoering van de beleidsdoelstellingen. 

 

Het resultaat is het rapport ‘Opvolgingsrapport EVAP AKA’ in de bijlage. De 

prioritaire beleidsdoelstellingen en actieplannen worden weergegeven met een 

score, samen met de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven. Alle 

doelstellingen in ons bestuur zijn prioritair en worden allemaal weergegeven. Enkel 

de cijfers van ‘niet in doelstellingen te vatten beleid’ worden niet weergegeven. 

 

Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). 
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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 1 september 2022. 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Kennis wordt genomen van de opvolgingsrapportering over het eerste semester van 

het boekjaar 2022, van het EVAP Arboretum Kalmthout. 

 

 

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

 

 

Nr. 4/6 van de agenda 

 

EVAP Provinciaal Sport- en Recreatiedomein De Nekker. 

Opvolgingsrapportering eerste semester 2022. Kennisname. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Gelet op het artikel 263 van het decreet Lokaal Bestuur van de Vlaamse Regering 

van 22 december 2017, dat stipuleert dat voor het einde van het derde kwartaal 

een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het boekjaar aan de 

provincieraad wordt voorgelegd. 

 

2. Juridische context 

 

Gelet op artikel 29 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende BBC2020, 

aangaande de elementen die de opvolgingsrapportering minstens dient te bevatten; 

 

Gelet op het artikel 155 van het Provinciedecreet van 9 december 2005 inzake 

opvolgings-rapportering; 

 

Gelet op de artikelen 225 tot 237 van het Provinciedecreet; 

 

Gelet op het oprichtingsbesluit van het EVAP Provinciaal Sport- en Recreatiedomein 

De Nekker; 
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Gelet op de beheersovereenkomst met het EVAP Provinciaal Sport- en 

Recreatiedomein De Nekker; 

 

Overwegende dat het rapport met de stand van zaken over de uitvoering van de 

geplande beleidsdoelstellingen in het eerste semester van 2022 moet voorgelegd 

worden aan de provincieraad. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

Sinds 2014 gebeurt de opmaak, de aanpassing en de opvolging van het 

meerjarenplan volgens de richtlijnen van de Vlaamse overheid, over de beleids- en 

beheerscyclus (BBC). Vanaf 2020 dient de wetgeving van het decreet Lokaal 

Bestuur gevolgd te worden, waarin de richtlijnen rond BBC verfijnd werden in BBC 

2020. 

 

Vanaf 2020 moet een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het 

boekjaar aan de raad worden voorgelegd. Het gaat om een stand van zaken van de 

uitvoering van het meerjarenplan, voor zowel het hoofdbestuur als de 

verzelfstandigde entiteiten. 

Die opvolgingsrapportering is niet zozeer gericht op de bewaking van de kredieten, 

maar wel op de uitvoering van de beleidsdoelstellingen. 

 

Het resultaat is het rapport ‘Opvolgingsrapport EVAP PSRN’ in de bijlage. De 

prioritaire beleidsdoelstellingen en actieplannen worden weergegeven met een 

score, samen met de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven. Alle 

doelstellingen in ons bestuur zijn prioritair en worden allemaal weergegeven. Enkel 

de cijfers van ‘niet in doelstellingen te vatten beleid’ worden niet weergegeven. 

 

Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). 

 

 
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 1 september 2022. 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Kennis wordt genomen van de opvolgingsrapportering over het eerste semester van 

het boekjaar 2022, van het EVAP Provinciaal Sport- en Recreatiedomein De Nekker. 
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VOORZITTER.- Dit is een kennisname. 
Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 
Kennis wordt genomen. 

 

 

Nr. 4/7 van de agenda 

 

EVAP Provinciaal Recreatiedomein De Lilse Bergen. 

Opvolgingsrapportering eerste semester 2022. Kennisname. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Gelet op het artikel 263 van het decreet Lokaal Bestuur van de Vlaamse Regering 

van 22 december 2017, dat stipuleert dat voor het einde van het derde kwartaal 

een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het boekjaar aan de 

provincieraad wordt voorgelegd. 

 

2. Juridische context 

 

Gelet op artikel 29 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende BBC2020, 

aangaande de elementen die de opvolgingsrapportering minstens dient te bevatten; 

 

Gelet op het artikel 155 van het Provinciedecreet van 9 december 2005 inzake 

opvolgings-rapportering; 

 

Gelet op de artikelen 225 tot 237 van het Provinciedecreet; 

 

Gelet op het oprichtingsbesluit van het EVAP Provinciaal Recreatiedomein De Lilse 

Bergen; 

 

Gelet op de beheersovereenkomst met het EVAP Provinciaal Recreatiedomein De 

Lilse Bergen; 

 

Overwegende dat het rapport met de stand van zaken over de uitvoering van de 

geplande beleidsdoelstellingen in het eerste semester van 2022 moet voorgelegd 

worden aan de provincieraad. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

Sinds 2014 gebeurt de opmaak, de aanpassing en de opvolging van het 

meerjarenplan volgens de richtlijnen van de Vlaamse overheid, over de beleids- en 

beheerscyclus (BBC). Vanaf 2020 dient de wetgeving van het decreet Lokaal 
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Bestuur gevolgd te worden, waarin de richtlijnen rond BBC verfijnd werden in BBC 

2020. 

 

Vanaf 2020 moet een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het 

boekjaar aan de raad worden voorgelegd. Het gaat om een stand van zaken van de 

uitvoering van het meerjarenplan, voor zowel het hoofdbestuur als de 

verzelfstandigde entiteiten. 

Die opvolgingsrapportering is niet zozeer gericht op de bewaking van de kredieten, 

maar wel op de uitvoering van de beleidsdoelstellingen. 

 

Het resultaat is het rapport ‘Opvolgingsrapport EVAP PRLB’ in de bijlage. De 

prioritaire beleidsdoelstellingen en actieplannen worden weergegeven met een 

score, samen met de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven. Alle 

doelstellingen in ons bestuur zijn prioritair en worden allemaal weergegeven. Enkel 

de cijfers van ‘niet in doelstellingen te vatten beleid’ worden niet weergegeven. 

 

Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). 

 

 
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 1 september 2022. 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Kennis wordt genomen van de opvolgingsrapportering over het eerste semester van 

het boekjaar 2022, van het EVAP Provinciaal Recreatiedomein De Lilse Bergen. 

 

 

VOORZITTER.- Dit is een kennisname. 
Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 
Kennis wordt genomen. 
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Nr. 4/8 van de agenda 

 

Provinciepersoneel. Verdere samenwerking Poolstok. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Artikel 43 van het provinciedecreet van 9 december 2005. 

 

2. Juridische context 

 

Artikel 30 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

 
SDG 8: Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, 

volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen. 

SDG-subdoelstelling 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 16: Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met oog op duurzame 

ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en creëer op alle niveaus 

doeltreffende, verantwoordelijke en open instellingen.  

SDG-subdoelstelling 16.6: Doeltreffende, verantwoordelijke en transparante 

instellingen ontwikkelen op alle niveaus 

 

 

1.  Wie is Poolstok en wat doen ze? 

 

Poolstok is een belangrijke referentie op het vlak van personeel & organisatie (P&O) 

in de publieke sector in Vlaanderen. Poolstok ondersteunt Vlaamse steden en 

gemeenten, OCMW ‘s, provincies, intercommunales en tal van andere Vlaamse 

openbare organisaties in hun personeels- en organisatiebeleid. 
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Poolstok werkt voor Vlaamse (openbare) organisaties die aanbesteding plichtig zijn. 

Poolstok sluit conform de overheidsopdrachtenwetgeving raamcontracten af met 

kwaliteitsvolle leveranciers en vermijdt dat de overheidsorganisatie zelf 

overheidsopdrachten moet uitschrijven. Zo kan deze zich focussen op de inhoud, 

blijft hij gespaard van de administratieve rompslomp en geniet hij tegelijkertijd van 

een schaalvoordeel (lagere prijs) dat hij niet bekomen zou hebben als hij zelf alleen 

de markt bevraagd zou hebben. 

Poolstok biedt ondersteuning in 15 HR-domeinen, werkt samen met 50 partners en 

werkt met de steun van de academische wereld aan optimale en efficiënte HR-

oplossingen. 

 

Volgende HR domeinen zijn relevant: 

● Welzijn 

● Functiewegingen 

● organisatieontwikkeling 

● arbeidsmarktcommunicatie 

● selectie 

● coaching 

● evaluatie 

● flexpunt - uitzendarbeid, interim-management & expertprofielen 

● wetenschappelijke consultancy en data-analyse 

 

Poolstok garandeert dat de kantoren waarmee zij contracten afsluit hun diensten 

aanbieden aan de meest gunstige tarieven die zij op de overheidsmarkt hanteren. 

Op deze gunstige tarieven bedingen zij een extra korting waarvan men als vennoot 

een gedeelte terug kan krijgen. Het resterende deel van de korting gebruiken ze 

om de werking van Poolstok te betalen. 

 

2.  Voorgeschiedenis 

 

In vergadering van 22 november 2007 besliste de provincieraad om deel te nemen 

aan Poolstok door de éénmalige aankoop van aandelen (aankoop van 250 aandelen 

ter waarde van 24,79 EUR per aandeel; aankoopprijs: 6197,50 EUR). 

 

Sinds 2007 werden de diensten van Poolstok door Departement Mens, 

Communicatie en organisatie gebruikt voor volgende opdrachten: 

 Assessments voor leidinggevende functies. Deze assessments kunnen worden 

uitbesteed via Poolstok aan een extern selectiebureau. 

 De organisatie van zogenaamde mastodontexamens (bv. administratief 

medewerker): Poolstok kan onder andere de voorselectie (testings) op zich 

nemen. 

 De invulling van topfuncties en hogere profielen binnen het provinciebestuur, de 

zogenaamde search. 

 Functiewegingen. 

 Rekruteringscommunicatie (inclusief employer branding). 

https://www.poolstok.be/diensten/organisatieontwikkeling
https://www.poolstok.be/diensten/organisatieontwikkeling
https://www.poolstok.be/diensten/arbeidsmarktcommunicatie
https://www.poolstok.be/diensten/arbeidsmarktcommunicatie
https://www.poolstok.be/diensten/selectie
https://www.poolstok.be/diensten/selectie
https://www.poolstok.be/diensten/coaching
https://www.poolstok.be/diensten/coaching
https://www.poolstok.be/diensten/evaluatie-en-performance-management
https://www.poolstok.be/diensten/evaluatie-en-performance-management
https://www.poolstok.be/diensten/flexpunt
https://www.poolstok.be/diensten/flexpunt
https://www.poolstok.be/diensten/wetenschappelijke-consultancy-en-data-analyse
https://www.poolstok.be/diensten/wetenschappelijke-consultancy-en-data-analyse
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 Evaluatie van de decretale graden. 

 Coaching van leidinggevenden. 

 Consultancy bij invoering van een nieuw learning management systeem. 

 Consultancy bij het lanceren van een corona-bevraging in functie van welzijn 

van het personeel. 

 Individuele trajecten en groepssessies ikv stress en burn-out. 

 Outplacement bij ontslag. 

 Licenties voor rekruteringssoftware en testings mbt capaciteitsproeven. 

 

Sedertdien werd elk jaar de goedkeuring van de verderzetting van de 

samenwerking met Poolstok gevraagd aan de deputatie omdat wij lid zijn van 

Poolstok via onze aandelen (in house opdracht) en omdat de kosten werden 

begroot op ± 450.000 EUR per jaar, wat onder het grensbedrag ligt om de 

provincieraad in kennis te stellen. Dit jaar wordt echter voorgesteld om de vraag 

om verder beroep te doen op de diensten van Poolstok, expliciet voor te leggen aan 

de provincieraad omwille van het feit dat het bedrag voor de samenwerking met 

Poolstok 500.000 EUR bereikt en omwille van een evolutie in de juridische 

interpretatie van de wetgeving op de overheidsopdrachten.  

 

3.  Voordelen voor alle aandeelhouders/vennoten 

 

Volgende voordelen krijgen alle vennoten van Poolstok: 

 Gunstige tarieven voor de publicaties in print/online: contracten met 

leveranciers bepalen dat Poolstok de allerlaagste prijzen krijgt die de 

leveranciers hanteren. Op die tarieven krijgt Poolstok bovendien kortingen, 

waarvan een gedeelte (voor selecties en assessments is dat 5%) voor de 

vennoten is, mits tijdige betaling. 

 De aankoop van jobcredits op www.poolstok.be, de portaalsite van Poolstok en 

doorplaatsing op de site van VVSG. 

 Naast gunstige tarieven bekomen vennoten via Poolstok ook voorkeurplaatsing 

(onmiddellijk na de redactie) in print en gratis steunkleur bij een nationaal 

medium print. 

 Als vennoot dienen we niet telkens apart een overheidsopdrachtenprocedure op 

te starten. 

 Als vennoot hebben we de keuze uit een aantal erkende werving- en 

selectiekantoren. Ieder jaar komen er nieuwe kantoren bij, waaruit kan gekozen 

worden. 

 Poolstok controleert de uitvoering van de opdrachten van hun leveranciers op 

het uitgevoerde proces en de kwaliteit van de dienstverlening (controle op pv’s, 

rapporten, budget, timing, enz). 

 Poolstok neemt zelf deel aan jobbeurzen en verspreidt dan de vacatures van de 

verschillende vennoten. 

 De methodieken en werkwijzen van de selectiekantoren zijn gecontroleerd en 

gevalideerd door een wetenschappelijk comité bestaande uit professoren (van 

VUB, KUL en UG) waardoor de kwaliteit gegarandeerd is. 
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4.  Welke meerwaarde biedt een verdere samenwerking met Poolstok 

voor de Provincie Antwerpen?  

 

−  Samenwerken met Poolstok biedt tegelijk het voordeel van soepelheid en 

snelheid en blijft tegelijk flexibel genoeg om steeds de beste keuze te 

maken. 

o Soepelheid: een partner waarmee conform de wetgeving op de 

overheidsopdrachten kan gewerkt worden, maar waarmee toch snel een 

externe partner kan aangesproken worden. 

o Snelheid: Poolstok heeft een voorselectie van partners gedaan, maar je 

kan opteren om binnen die partners alsnog een mini-competitie te 

organiseren. Zo ben je snel verzekerd van een degelijke partner. 

o Flexibiliteit: Het is geen verplichting om een beroep te doen op de 

werving- en selectiekantoren of de consultants die Poolstok voorstelt. 

Ondertussen is al heel wat eigen expertise opgebouwd op vlak van 

werving en selectie binnen Team Personeelsbewegingen (indien er ruimte 

is voeren we zelf assessments en psychologische testen uit). Ook binnen 

DTO is er een heel aantal ervaren consultants, procesbegeleiders en 

leerexperts aanwezig. 

 

Indien een opdracht dermate complex of gevoelig is of wanneer een 

capaciteitsprobleem ontstaat, kan via het vennootschap bij Poolstok flexibel beroep 

gedaan worden op externe ondersteuning. 

 

 Poolstok zorgt voor een kwaliteitsgarantie. 

 Poolstok werkt met partners die een evidence based aanpak garanderen, 

wat ook als principe opgenomen is in de visie op leren van DTO. 

 Het Team Personeelsbewegingen voert zelf testings (capaciteitsproeven) uit 

in plaats van deze uit te besteden aan een extern bureau. Ook de 

assessments voor lagere leidinggevenden kan in eigen beheer worden 

gedaan. Hiervoor gebruikt men tools waarvoor via Poolstok een vergoeding 

voor betaald wordt. 

 

5. Controle op de goede samenwerking met Poolstok 

 

Om te verzekeren dat de samenwerking met Poolstok kwaliteitsvol blijft verlopen, 

zal in navolging van huidig provincieraadsbesluit, de komende vier jaar jaarlijks aan 

de deputatie worden gevraagd om de samenwerking met Poolstok verder te zetten 

en om telkens 500.000 EUR in te zetten voor deze samenwerking. 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

Aangezien de Provincie Antwerpen aandeelhouder is van Poolstok is de 

samenwerking een in-house opdracht en zijn er geen procedurele vormvereisten 

waaraan voldaan moet worden. 
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De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 1 september 2022. 

 

5. Financiële aspecten 

 

Totaal door DMCO in te zetten budget voor Poolstok: jaarlijks 500.000 EUR voor 

4 jaar op ARK 613000000. De kosten worden gedragen door: 

 Dienst Loopbaan en Personeelsadministratie, DLPA (Team 

Personeelsbewegingen, TPB) 

 Dienst Talent- en Organisatieontwikkeling, DTO 

 Stafdienst Mens, Communicatie en Organisatie, SMCO (Team 

Organisatieadvies, TO) 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Goedkeuring wordt gegeven om de samenwerking met Poolstok voor 4 jaar verder 

te zetten voor een bedrag van 500.000 EUR per jaar, voor een totaal van 

2.000.000 EUR. 

 

 

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. 4/9 van de agenda 

 

Provinciepersoneel. OFP Prolocus: instemming met de nieuwe 

beheersovereenkomst, het financieringsplan en het pensioenreglement. 

Kennisname van de nieuwe verklaring inzake beleggingsbeginselen. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

De Provincieraad is bevoegd om te beslissen over beheersovereenkomsten en 

toetredingen/verderzettingen van lidmaatschap bij een organisatie. 

 

2. Juridische context 

 

Artikel 43 §1 punt 5 van het provinciedecreet. 
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3. Feitelijke context en verantwoording 

 

Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). 

 

 
SDG 8. Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, 

volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen. 

SDG-subdoelstelling 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. 

 

Het provinciebestuur wil de pensioenkloof tussen haar statutair personeel en 

contractueel personeel verkleinen. Het voorziet bijgevolg in een tweede 

pensioenpijler voor de totaliteit van haar contractueel personeel. Hiervoor was het 

provinciebestuur met een defined benefit-regeling/vaste prestaties-regeling 

aangesloten bij OFP Provant. 

 

OFP Provant werd op 17 december 2021 omgevormd tot OFP Prolocus (een 

instelling voor bedrijfspensioenvoorziening met ondernemingsnummer 

0809.537 155), een pensioenfonds waarbij alle lokale besturen van het Vlaamse 

Gewest kunnen toetreden in plaats van zoals voorheen enkel de lokale besturen 

van provincie Antwerpen. 

 

OFP Prolocus heeft haar structuur hervormd en heeft bijkomend een defined 

contribution-regeling/vaste bijdragen-regeling ingevoerd. Bijgevolg stemde de 

algemene vergadering op 1 juni 2022 in met een wijziging van de 

sleuteldocumenten van het fonds (beheersovereenkomst, financieringsplan en 

verklaring inzake beleggingsbeginselen of SIP). 

 

Het provinciebestuur moet niet meer toetreden tot OFP Prolocus maar, om haar 

aansluiting bij het fonds te bestendigen, moet het instemmen met de gewijzigde 

beheersovereenkomst en het gewijzigde financieringsplan. Verder dient het 

provinciebestuur kennis te nemen van de nieuwe SIP. Immers, alhoewel inhoudelijk 

de wijzigingen slaan op het plan van de leden van de groep VVSG, is er slechts één 

beheersovereenkomst, één financieringsplan en één SIP voor alle leden van OFP 

Prolocus. 

 

De instemming zal verlopen door een “toetredingsacte” te ondertekenen (ondanks 

de naam van dit document gaat het niet over een echte nieuwe toetreding maar 

over het bestendigen van de huidige aansluiting). 
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Verder wordt voorgesteld om het pensioenreglement tussen het provinciebestuur 

en OFP Prolocus met ingang van 1 januari 2022 aan te vullen. Voorgesteld wordt 

om in het pensioenreglement aan “artikel 8: Uitgesteld pensioen” volgende passus 

toe te voegen: 

Met ingang van 1 januari 2022 mag het Uitgesteld Pensioen niet dalen. 

 

Concreet wil dit zeggen dat door deze uitbreiding de opgebouwde pensioenprestatie 

van een personeelslid niet mag dalen. Het uitgekeerd pensioen tweede pijler wordt 

immers berekend op de wedde van de laatste 5 jaren. Door deze toevoeging wordt 

er aan de contractanten die op korte termijn op pensioen gaan een bescherming 

geboden in een plan met een steprate- regeling. Door een wetswijziging daalt bij 

een steprate – regeling tot eind 2024 het opgebouwde pensioen(dit ingevolge een 

geleidelijke optrekking van het wettelijk pensioenplafond). Deze daling wordt 

(zonder aanpassing aan het pensioenreglement) opgevangen als men nog ettelijke 

loopbaanjaren voor de boeg heeft, maar niet als men op korte termijn met 

pensioen gaat. Dit biedt tevens een bescherming bij een vrijwillige demotie vlak 

voor de pensionering. 

 

Gelet op de beheersovereenkomst, het financieringsplan, de SIP en de 

“toetredingsakte”; 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 1 september 2022. 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Kennis wordt genomen van en ingestemd wordt met 

 de beheersovereenkomst en het financieringsplan via de “toetredingsakte” 

van OFP Prolocus. 

Kennis wordt genomen van de verklaring inzake beleggingsbeginselen (SIP)  

 

Artikel 2: 

Beslist wordt om met ingang van 1 januari 2022 het pensioenreglement aan te 

vullen met een artikel 8: “Met ingang van 1 januari 2022 mag het Uitgesteld 

Pensioen niet dalen”. 

 

 

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. 
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7. BESLOTEN VERGADERING 

 

Nr. 7/1 van de agenda 

 

Provinciale Groendomeinen Regio Kempen. Opnemen van de functie van 

penningmeester bij VIR (Vlaanderen is Recreatie) en bestuurslid bij de 

koepel van attracties en musea vzw. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

Men gaat over tot de geheime stemming. 33 leden nemen eraan deel. Er zijn 33 

stemmen ja. 
 

 

De vergadering wordt gesloten om 16.00 uur. 


